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Başlıca finansal göstergeler
Satışlar

Net kâr

(M TL)

Vafök

(M TL)

(M TL)

390

4.658
3.761

338

315

3.579

306

239

26
2010

2009

2008

2010

Bilanço özet

2009

2008

2009

2010

2008

Finansal borç/Toplam özkaynaklar
Milyon TL
2009

Son yıl
2008 değişim %

2010

2010

Nakit ve nakit benzerleri

262

408

405

%-36

2009

Ticari alacaklar

265

337

264

%-21

Stoklar

159

81

84

%96

1.180

1.007

944

%17

Maddi duran varlıklar

475

711

672

%-33

Finansal borçlar

111

435

448

%-74

Ticari borçlar

300

168

314

%79

Toplam özkaynaklar

2.014

1.757

1.474

%15

Toplam varlıklar

2.804

2.605

2.465

%8

Finansal yatırımlar

Milyon TL

%30

2008

Özsermaye verimliliği
%12

2010

%18

2008

%2

Son yıl
2008 değişim %

2010

2009

Net satışlar

4.658

3.761

3.579

%24

SMM

4.156

3.207

3.103

%30

Brüt kâr

501

553

476

%-9

Net Esas Faaliyet kârı

217

293

244

%-26

Vergi öncesi kâr

283

374

63

%-24

Net kâr

239

315

26

%-24

Vafök

%25

2009

Gelir tablosu özet

306

390

338

%-22

%11

%15

%13

-4

Faaliyet kâr marjı

%5

%8

%7

-3

Vergi öncesi kâr marjı

%6

%10

%2

-4

Net kâr marjı

%5

%8

%1

-3

Vafök marjı

%7

%10

%9

-3

Brüt kâr marjı

%6

Toplam LPG

(BİN TON)
İhracat

2010

2009

2008

265

1.601

191

140

Toplam LPG

1.574

1.321

1

Aygaz gemisinin suya indiriliş töreni
1 Ekim 1966
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İstiklal Caddesi Merkez Han’da başlayan
yolculuğumuzda 49 yılı geride bıraktık.
50. yılımıza ana faaliyet alanımızda yine lider
olarak giriyor, geleceğe her zamankinden daha
büyük bir güven ve umutla bakıyoruz.
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın
değerlendirmesi
Ülkemizin kalkınmasında önemli bir adım olarak yarım asır önce
kurulan Aygaz’ın temelinde olan dinamizm, inanç ve heyecan,
yeni kurulmuş bir şirketteki gibi aynen devam ediyor.
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Sayın Hissedarlarımız ve İş Ortaklarımız,
Kıymetli Aygaz Ailesi,

Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel

artış göstermedi. Dolayısıyla istihdam

2010 yılı başında %4-5 mertebesinde

Kurul Toplantısı’na hoş geldiniz. Hepinizi

artışı öngörülenden yavaş gerçekleşti.

öngörülen büyüme oranı, %8 civarında

Yönetim Kurulumuz ve şahsım adına

Gelişmekte olan ülkelerde olumlu

gerçekleşti. Enflasyon %6 seviyelerine

saygıyla selamlıyorum.

büyüme ortamı yakalansa da, netice

geriledi. İşsizlik oranında arzu edilen

itibari ile özellikle gelişmiş ülkelerde kriz

seviyeye inilemedi. Alternatif pazarlara

2010 yılını Aygaz açısından

öncesindeki istikrara kavuşulması için

yönelme politikasının katkısıyla, ülke

değerlendirmeden evvel, dünya

uzun bir süreye ihtiyaç olduğu görüldü.

ihracatımız %11,5 nispetinde arttı.

hakkındaki görüşlerimi sizlerle

2011 yılında ise küresel ekonominin yine

2011 yılı için ülkemizin önünde yine

paylaşmak istiyorum.

gelişmekte olan ülkelerin performansı ile

müspet bir büyüme hedefi var. Bu

ve ülkemizdeki makro gelişmeler

büyüyeceği öngörülüyor. Ancak, Kuzey

hedefe doğru yürürken, cari açık ve borç

2008 ve 2009 yıllarında yaşadığımız

Afrika’da başlayan ve süratle bölgedeki

dengesine gösterilen hassasiyetin devam

ekonomik durgunluğun ardından,

ülkelere sirayet eden gelişmelerin,

etmesi gerekiyor. Ayrıca, ilave istihdam

2010 yılı dünyada iktisadi faaliyetlerin

ABD ve Avrupa’da resesyonun önüne

ve doğrudan yatırım çekecek politikaların

toparlanmaya başladığı bir yıl oldu.

geçilmesi için atılacak adımların ve Çin’in

uygulanması ve üretim/ihracat odaklı

Ancak, mali piyasalardaki risk ve

hızlanan ekonomiyi soğutma çabalarının

fiziksel büyüme stratejilerinin tatbiki büyük

belirsizlikler tam anlamı ile ortadan

dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

önem arz ediyor.

oyuncusu Amerika Birleşik Devletleri

Ülkemizde ise 2010 yılı, ekonomik

Dünya ve ülkemizde 2010 yılının kısa

durgunluğu aşma yolunda henüz arzu

krizin etkilerini büyük ölçüde geride

değerlendirmesinin ardından, geçtiğimiz

edilen mesafeyi kat edemedi. Avrupa’da

bıraktığımız bir yıl oldu. Birçok ekonomik

yılı Aygaz açısından mütalaa etmek

ise, tüketici güveni beklenen seviyede

göstergede önemli iyileşmeler sağlandı.

istiyorum.

kalkmadı. Küresel ekonominin en büyük
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Kuruluşumuzdan bu yana olduğu gibi, tüpgaz sektöründeki
liderliğimizi, geçtiğimiz yıl pazar payımızı artırmak suretiyle
pekiştirdik. Otogaz segmentinde de büyümeyi devam ettirerek
liderliğimizi sürdürdük.

Ülkemizin kalkınmasında önemli bir

segmentinde de büyümeyi devam

ile yakın gelecekte elektrik üretimi

adım olarak yarım asır önce kurulan

ettirerek liderliğimizi sürdürdük. 2010

alanında lider şirketlerden biri olmayı

Aygaz’ın temelinde olan dinamizm,

yılında yaşadığımız bir diğer gelişme

hedefliyoruz. Aygaz Doğal Gaz

inanç ve heyecan, yeni kurulmuş bir

de, istasyon intifa sürelerinin 5 yıl ile

şirketimiz ile ürün çeşitliliği ve ciro

şirketteki gibi aynen devam ediyor.

sınırlanması neticesinde sektörde

artışı sağlayacak boru gazı ticaretine

Aygaz, sahip olduğu bu dinamizm

yaşanan derin değişimdi. Şirketimiz,

başladık. Doğal gaz piyasasında

ile LPG’den doğal gaz ve elektriğe

bu süreci de başarıyla yöneterek,

liberalleşme süreci devam ederken,

uzanan geniş bir enerji portföyüne

gelecekte pazar payını artıracak yeni

oluşacak fırsatları değerlendirmeyi

sahip. İçinde bulunduğumuz

işbirlikleri gerçekleştirdi.

planlıyoruz. Akpa şirketimizde
doğrudan dağıtım faaliyetlerini

sektördeki zorlu rekabet ortamına
rağmen, bu geniş portföy sayesinde,

Ülkemizin 8. büyük sanayi kuruluşu

genişletmek amacıyla 2010 yılında

2010 yılını 3,1 milyar USD ciro ile

olarak önümüzdeki dönemde yalnız

başladığımız hazırlıkları tamamladık.

tamamlamayı başardık.

ana faaliyet konumuz olan LPG’de

Türkiye LPG pazarı, tüpgaz iş

değil, faaliyet gösterdiğimiz her alanda

Yurtiçindeki faaliyetlerimiz izah etmeye

etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz.

çalıştığım şekilde devam ederken,
aynı zamanda yurtdışı piyasalarda da

hacminin daralmasına rağmen, otogaz
segmentindeki istikrarlı büyüme ile

Bu doğrultuda, elektrik alanında

etkinliğimizi artırmak için potansiyel

2010 yılında mevcut hacmini korudu.

hizmet veren Entek şirketimizin bir

fırsatları titizlikle değerlendiriyoruz.

Kuruluşumuzdan bu yana olduğu

bölüm hissesini, Amerikan enerji

gibi, tüpgaz sektöründeki liderliğimizi,

devi AES şirketine devrederek,

Bütün bu adımların ve şirketimizin

geçtiğimiz yıl pazar payımızı artırmak

yeni bir ortaklık oluşturduk. Hızlı bir

geleceğine ilişkin olumlu beklentilerin,

suretiyle pekiştirdik. Otogaz

büyüme planladığımız bu ortaklık

menkul kıymetler piyasasında da
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Ülkemizin 8. büyük sanayi kuruluşu olarak önümüzdeki
dönemde yalnız ana faaliyet konumuz olan LPG’de değil, faaliyet
gösterdiğimiz her alanda etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz.

karşılık görmesinden memnun olduk.

geleceğe her zamankinden daha

Hisse senedi birim fiyatımız 2010 yılı

büyük bir güven ve umutla bakıyoruz.

içinde tarihinin en yüksek değerine
ulaştı. Halka açık şirketler arasında,

2010 yılında elde ettiğimiz başarılı

Türkiye’nin kurumsal yönetim notu

sonuçlara, emekleri, yaratıcılıkları ve

en yüksek 7. şirketi olduk. Bu

özverili çalışmaları ile katkı sağlayan

başarılı sonuçlarda, süreçlerimizde

tüm bayi, müşteri, tedarikçi, çalışan ve

sağladığımız verimlilikler kadar, şeffaf

hissedarlarımıza içten teşekkürlerimi

kurumsal yönetimin de önemli etkisinin

sunarım.

olduğuna inanıyoruz.
2010 yılında elde ettiğimiz ekonomik

Saygılarımla,

başarılar kadar, sosyal alandaki
yatırımlarımızla da gurur duyuyoruz.
Eğitimden sağlığa, çevrenin
korunmasından kültür ve sanata kadar
pek çok alanda ürettiğimiz projelerle
çağdaş yaşama katkıda bulunmaya
devam ediyoruz.
Kuruluşumuzun 50. yılına ana faaliyet
alanımızda yine lider olarak giriyor,
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Aygaz Yönetim Kurulu
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RAHMİ M. KOÇ
Rahmi M. Koç, iş hayatına 1958 senesinde Otokoç’ta başlamıştır. 1960 yılında Koç Topluluğu’nu Ankara’da temsil eden Koç
Ticaret A.Ş.’ye geçmiştir. 1964 yılında Koç Holding A.Ş. Genel Koordinatörlüğü’ne atanmıştır. Ardından sırasıyla 1970 yılında
İcra Komitesi Başkanı, 1975 yılında İdare Meclisi Başkan Yardımcısı, 1980 senesinde de Koç Holding A.Ş. İdare Komite Başkanı
olarak görev yapmıştır. 1984-2003 yılları arasında Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmüştür. 1995-1996 yılları
arasında Milletlerarası Ticaret Odası Başkanı olan Rahmi M. Koç, 2003 yılından bu yana Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanlığı görevini
yürütmektedir ve 15 senedir Aygaz A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı’dır.
ÖMER M. KOÇ
Ömer M. Koç iş hayatına 1985 yılında İsviçre’de bulunan Kofisa Trading Company’de Satış Memuru olarak başlamıştır. 1989-1990
yılları arasında New York’ta Ramerica Int. Inc.’da Satış Memurluğu görevini üstlendikten sonra, 1991 yılında Gazal A.Ş.’de Müdür
olmuştur. Ömer M. Koç daha sonra sırasıyla 1992-1996 yıllarında Koç Holding A.Ş. Finansman Koordinatörü, 1996-2000 yıllarında
Enerji Grubu Başkan Yardımcısı, 2000-2004 yıllarında Enerji Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır. Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkan Vekili olan Ömer M. Koç, 15 yıldır Aygaz A.Ş. Yönetim Kurulu’nda yer almaktadır ve 2001 yılından bu yana Başkan Vekili’dir.
TEMEL K. ATAY
1966 yılında Otosan’da Mamul Geliştirme Müdürü olarak göreve başlamış, 1972’de Koç Holding A.Ş. Otomotiv Koordinatör
Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Otoyol Sanayi A.Ş. ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’de Genel Müdürlük görevlerinin ardından,
Tofaş Grubu Başkanlığı, Topluluk Yürütme Kurulu Başkan Vekilliği ve Koç Holding A.Ş.’de CEO görevlerinde bulunmuştur. 2003’ten
bu yana Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Aile Ofisi Sorumlusu olarak görev yapan Temel K. Atay, 2001 yılından bu
yana Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
Dr. BÜLENT BULGURLU
1972 yılında Elliot Strömme A/S, Oslo’da İnşaat Mühendisi olarak iş hayatına başlayan Bulgurlu, 1977-1979 yıllarında İntes A.Ş.’de
İnşaat Mühendisi olarak çalışmıştır. Garanti İnşaat A.Ş.’de sırasıyla Mühendislik, Planlama ve İnşaat Müdürlüğü, Şantiye Koordinasyon
ve İnşaat Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinin ardından, 1996 yılında Koç Holding A.Ş.’de Turizm
ve Hizmetler Grubu Başkan Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2000 yılında Turizm ve Hizmetler Grubu Başkanı, 2001 yılında da
Turizm ve İnşaat Grubu Başkanı olmuştur. 2004 yılında Koç Holding A.Ş.’de Dayanıklı Tüketim ve İnşaat Grubu Başkanı olan Bulgurlu,
2007-2010 yılları arasında Koç Holding A.Ş. CEO görevinde bulunmuştur. Bülent Bulgurlu, 2008 yılından bu yana Aygaz Yönetim
Kurulu’nda görev yapmaktadır.
OSMAN TURGAY DURAK
Yüksek öğrenimini Northwestern Üniversitesi’nde (ABD) Makine Mühendisliği Yüksek Lisansı ile tamamlamıştır. Koç Topluluğu’na
1976 yılında ürün geliştirme mühendisi olarak Ford Otomotiv’de katıldıktan sonra, 1986 yılında Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır.
2000 yılında Genel Müdür Başyardımcısı ve 2002 yılında Ford Otosan Genel Müdürü olmuştur. 2007-2009 yılları arasında Koç
Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Mayıs 2009’dan 2010 yılına kadar Koç Holding CEO Vekilliğini üstlenmiştir.
2010 yılında CEO olarak atanmıştır. 2010 yılından bu yana Koç Holding ve Aygaz A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
SHELBY R. DU PASQUIER
Shelby R. du Pasquier, faaliyetlerini finansal hukuk, sermaye hareketleri, yatırım ve bilimsel gelişim üzerinde yoğunlaştıran avukatlık
bürosu Lenz&Staehelin’de Ortak Avukat olarak çalışmaktadır. Cenevre ve New York barolarına kayıtlı olarak mesleğini sürdüren
Shelby R. du Pasquier, 1998 yılından bu yana Aygaz A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
EROL MEMİOĞLU
İş yaşamına 1979 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nda Uzman Mühendis olarak başlayan Erol Memioğlu, aynı kurumda
Üretim Müdürlüğü ve Yurt Dışı Projeler Grup Başkanlığı görevlerinin ardından 1999 yılında Koç Holding A.Ş.’de Enerji Grubu Başkan
Yardımcılığı görevini üslenmiştir. 2003-2004 yılları arasında Koç Holding A.Ş. Enerji Grubu İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görevine devam eden Erol Memioğlu, Mayıs 2004’ten bu yana Koç Holding A.Ş. Enerji Grubu Başkanı ve Aygaz Yönetim
Kurulu Üyesi’dir.
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Genel Müdür’ün değerlendirmesi
Gelecek yılın, geçtiğimiz yıldan daha tempolu olması için pek çok
nedenimiz var. Yarım asırlık başarı öykümüzü, binlerce bayimiz,
çalışanımız, diğer tüm paydaşlarımız ve halkımızla kutlayacağız.

Değerli Hissedarlarımız,
Temposu yüksek, başarılı bir yılı geride
bıraktık. İki basamak yükselerek
ülkemizin en büyük 8. sanayi kuruluşu
olduk. Ana faaliyet alanımız olan LPG
sektörünün bütün segmentlerinde
liderliğimizi güçlendirdik, ciromuzu
artırdık. Özellikle otogaz segmentinde,
inovasyonla ürün farklılaştırması
sağlayarak rakiplerimizden ayrıştık.
Temmuz ayında piyasaya sunduğumuz
geliştirilmiş formüllü Aygaz Euro LPG+’ın
karşılaştığı büyük ilgiyle stratejilerimizin
ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha
gördük.
Rekabetin daha da arttığı 2010 yılı
pek çok açıdan oldukça hareketli
geçti. LPG fiyatlarında dış kaynaklı
fiyat artışlarının uç fiyata yansıması,
sektörde sert bir fiyat rekabetini de
beraberinde getirdi. Markaya yaptığımız
yatırımlar ve promosyon uygulamalarıyla
rakiplerimize verdiğimiz yanıtın etkili
olduğunu gördük. Marka yatırımlarının
kalıcı ve sürdürülebilir olduğuna
inanıyor, uyguladığımız stratejinin olumlu
sonuçlarını orta ve uzun vadede almayı
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sürdüreceğimizi öngörüyoruz. Otogaz
sektöründe intifa sözleşmelerini beş
yılla sınırlayan düzenleme 18 Eylül’de
yürürlüğe girdi. Bayi ağımızla uzun
yıllardır kurduğumuz ve karşılıklı güveni
temel alan yaklaşımımızla istasyon
ağımızı genişlettik.
Ürün ve hizmetlerimizi daha rekabetçi
kılabilmek, risklerimizi azaltıp verimliliği
artırmak için tüm tedbirleri aldık.
Çabalarımızın olumlu sonuçlarını hemen
her alanda görmekten gurur duyduk.
Müşteri memnuniyeti endeksinde
tüpgaz segmentinde lider olduk. İnsan
kaynakları performans yönetimimiz, bu
alanın en itibarlı ödüllerini veren Personel
Yönetimi Derneği’nden, yatırımcı
ilişkileri iletişimimiz Uluslararası İletişim
Profesyonelleri Birliği’nden üç ödül aldı.
Aygaz’ın ülkemizde yarattığı başarılı
iş modelini, yakın ve potansiyel
pazarlarda uygulamak üzere girişimlerde
bulunuyoruz. Bu çalışmaların kısa
vadede verdiği ilk sonuçlardan biri, Orta
Doğu’ya kara yoluyla yaptığımız LPG
ihracatına, deniz yolu ticaretini ekleyerek
satış hacmimizi büyütmek oldu. Söz

konusu gelişme gelecek için de umut
vaat etmektedir.
Elektrik üretim alanında faaliyet gösteren
Entek iştirakimizin yüzde 49,6 hissesini
Amerikan enerji şirketi AES’e satarak
ortaklık kurduk. Bu ortaklık çerçevesinde
doğal gaz, kömür, hidroelektrik ve diğer
kaynaklar ile çalışan elektrik santrallerine
yatırım yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki
beş yıl içinde, 300 MW’dan 3.000 MW
kurulu güce çıkmayı ve bu pazarın lider
oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz.
Aygaz Doğal Gaz şirketimizle faaliyet
gösterdiğimiz bu sektörde ürün
portföyümüzü boru gazı satışı ile
çeşitlendirdik. Satışlarımızı yaklaşık iki
katına çıkartırken, ciromuzu yüzde 75
büyüttük. Aldığımız spot LNG ithalat
lisansı ile ülkemizin enerji havuzunun
önemli unsurlarından biri olan doğal
gaz segmentinde de hedeflerimizi
gerçekleştirmek üzere oluşan fırsatları
değerlendiriyoruz.
Akpa şirketimizle 2010 yılında Denizli
il merkezinde başladığımız abonelere
direk gaz satışı işimizi, kısa zamanda

bu şirketimizin faaliyet gösterdiği
diğer illere de yaygınlaştırmak üzere
adımlar attık. Söz konusu uygulamanın
verimlilik ve rekabet konusunda sahip
olduğumuz avantajları güçlendireceğini
öngörüyoruz.
Başarının tek göstergesinin rakamlar
olmadığına inanıyoruz. İş sonuçlarımız
gibi, sosyal alanda yarattığımız katma
değerin önemine inanıyoruz. Karbon
emisyonu ve sürdürülebilirlik yönetimini
yüksek standartlarda yürütmek amacıyla
Koç Topluluğu’nun sinerjisinden
yararlanıyor; enerji verimliliği alanında,
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, örnek
projelerle sektörümüzde bir adım öne
çıkıyoruz.
Elde edilen bu başarılarda hiç kuşkusuz,
özveriyle çalışan bayilerimizden,
beyaz ve mavi yaka personelimize;
tedarikçilerimizden, stratejilerimizi
kararlılıkla uygulayan yönetim ekibimize
ve siz hissedarlarımıza kadar pek çok
kişinin payı bulunuyor. Gelecek yılın,
geçtiğimiz yıldan daha tempolu olması
için pek çok nedenimiz var. Yarım asırlık
başarı öykümüzü, binlerce bayimiz,

çalışanımız, diğer tüm paydaşlarımız
ve halkımızla kutlayacağız. İştirakleri ile
enerji alanında iddiamızı güçlendirirken,
bugüne kadar olduğu gibi, 50. faaliyet
yılımızda da hepimizin gurur duyacağı
işler yapacağız. Aygaz’ın lider ve güçlü
konumunu pekiştireceğiz.
Bu vesileyle, 2010 yılı başarılarımızda
payı olan tüm Aygaz çalışanlarına,
yöneticilerine, bayilerimize,
tedarikçilerimize ve gösterdiğiniz güven
ve ilgi ile bizlere daha çok çalışma şevki
veren siz hissedarlarımıza minnet ve
teşekkürlerimi sunarım.
Sevgi ve saygılarımla,

Yağız Eyüboğlu
Genel Müdür
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YAĞIZ EYÜBOĞLU
Profesyonel iş hayatına 1991 yılında Arçelik A.Ş.’de Yetiştirme Elemanı olarak başlayan Yağız Eyüboğlu, 1993 yılında Koç Holding Genel
Merkezi’ne transfer olarak yaklaşık 10 yıl boyunca sırasıyla denetim asistanlığı, denetim uzmanlığı ve koordinatör yardımcılığı ve Mali
Koordinatörlük görevlerinde bulundu. 2004-2009 yılları arasında grup şirketlerinden Arçelik A.Ş.’de Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı, Beko Elektronik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Koç Holding A.Ş. Dış Ticaret ve Turizm Grubu
Başkanı’na Yardımcı ve Koç Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yaptı. Yağız Eyüboğlu, 6 Ekim 2009 tarihinden bu yana
Aygaz Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir.
MEHMET TUFAN MUT
1 Kasım 1975’te Dünya gazetesinde muhabir olarak iş hayatına atılan Mehmet Tufan Mut, 1977-1980 yılları arasında SSK Şişli Ödeme Bürosu’nda
memur olarak görev yapmıştır. 27 Ocak 1984 tarihinde Aygaz’da çalışmaya başlayarak, sırasıyla Muhasebe Elemanı, Pazarlama Şef Yardımcısı,
Vasıta Satış Şefi, Pazarlama Grup Şefi, Bölgeler Satış Müdür Yardımcısı, Satışlar Müdür Yardımcısı, Orta Anadolu Satış Müdürü olarak görev
yapmıştır. 2001 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak Akpa A.Ş.’ye atanmış, 2004-2008 yılları arasında Akpa A.Ş. Genel Müdürlüğü yapmıştır.
Mehmet Tufan Mut, 14 Ocak 2008’den bu yana Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak Aygaz’da görev yapmaktadır.
GÖKHAN TEZEL
İş yaşamına 1993 yılında Tofaş A.Ş.’de Finans Uzmanı olarak başlayan Gökhan Tezel, 1998 yılında Tofaş A.Ş. Finans Müdürlüğü’ne
atanmıştır. Yürütmekte olduğu bu göreve ek olarak, Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Gökhan
Tezel, 1 Aralık 2009 tarihinden bu yana Aygaz Mali Genel Müdür Yardımcısı’dır.
ALİ KIZILKAYA
İş hayatına 1988 yılında Bilar A.Ş.’de Eğitim Mühendisi olarak başlamıştır. 1992-1994 yılları arasında İstanbul Fruehauf A.Ş.’de Satınalma
Mühendisi olarak çalışmıştır. 1996 yılında Aygaz A.Ş.’ye katılmış ve 1996-2002 yılları arasında Marmara Bölge Dökmegaz Satış Sorumlusu
ve Satınalma Sorumlusu görevlerinde bulunmuştur. 2002 yılında Lipet A.Ş. İşletme Müdürü, 2004 yılında Mogaz A.Ş. İşletmeler Müdürü
ve ardından Aygaz A.Ş. Tesis Sistem Müdürü olarak görev yapmıştır. 2008 yılından bu yana Aliağa Terminal Müdürlüğü görevini yürüten
Kızılkaya, Kasım 2010 tarihinden itibaren Teknik ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
NURETTİN DEMİRTAŞ
İş hayatına 1986 yılında Doğuş Mali Müşavirlik ve Muhasebe Bürosu’nda başlamıştır. 1988 yılında Tekor Plastik A.Ş. Muhasebe Bölümü’nde
çalışmıştır. 1989 yılında Koç Topluluğu’na katılmış ve sırasıyla Aygaz A.Ş. Muhasebe Uzmanı, Genel Muhasebe Bölüm Yöneticisi, Muhasebe
Müdürü ve İştirakler ve Muhasebe Grup Müdürü olarak görev yapmıştır. 2008 yılında İştirakler ve Muhasebe Direktörü olarak atanmıştır.
RAMAZAN PULAT OKTAY
1988 yılında Disa’da Mühendis ve Şantiye Şefi olarak iş hayatına başlayan Pulat Oktay, 1991 yılında Koç Topluluğu’na katılmış, 1991-2001
yılları arasında Gazal A.Ş.’de sırası ile Proje Mühendisi, Bakım Mühendisi, Tüp Üretim Metod Proses Uzmanı ve Ev-Kamp Tüpü Üretim
Müdürü görevlerinde bulunmuştur. 2001 yılında Gazal A.Ş. ve Aygaz A.Ş. birleşme sonrası Ev-Kamp Tüpü Üretim Müdürü olarak görevine
devam etmiştir. 2003-2008 yılları arasında Satınalma Müdürü olarak çalışmıştır. 2008 yılında Üretim Direktörlüğü’ne atanmıştır.
AHMET ERCÜMENT POLAT
İş hayatına 1995 yılında Aygaz’da Satış Mühendisi olarak başlayan Ercüment Polat, daha sonra 2004 yılına kadar sırasıyla, Trakya
Bölge Sorumlusu, Dökmegaz Satış Bölüm Yöneticisi, Dökmegaz Satış Yöneticisi ve Dökmegaz ve Otogaz Satış Yöneticisi görevlerinde
bulunmuştur. 2004-2008 yıllarında Akpa A.Ş.’de Şube Müdürü, 2008-2010 yılları arasında Şirket Müdürü görevinde bulunmuştur. Ercüment
Polat, 1 Haziran 2010 tarihinden bu yana Aygaz Pazarlama Direktörü olarak görev yapmaktadır.
ÖZGÜR ASENA YILDIRIM
İş hayatına 1988 yılında Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nde Gemi Makine Mühendisi olarak başlamış, daha sonra sırasıyla Soh Trans Denizcilik
ve Göksel Denizcilikte Gemi Makine Mühendisi olarak çalışmıştır. 1993 yılında Aygaz A.Ş.’de İşletme Mühendisi olarak çalışmaya başlayan
Yıldırım, sırasıyla Kırıkkale Tesis Müdürü, Orta Anadolu Dökmegaz Satış Yöneticisi, Çukurova Bölge Satış Müdürü, Trakya Bölge Satış
Müdürü ve İstanbul Bölge Satış Müdürü Marmara Bölge Satış Müdürü olarak çalışmıştır. 2010 yılından bu yana Aygaz’da Tüplügaz Satış
Direktörü görevini sürdürmektedir.
KENAN DENİZHAN EGE
İş hayatına 1993 yılında Mutlu Akü’de Kalite Güvence Şefi olarak başlamış, daha sonra sırasıyla ELF/Selyak’da Direk Satışlar Temsilcisi,
Toprak Seramik’te Ürün Yönetmeni, ELF/Selyak’da Bölge Müdürü, FL/Selenia’da Bölge Müdürü olarak çalışmıştır. 2003 yılında Opet A.Ş.’de
Marmara Satış Müdürü olarak göreve başlayan Ege, 2008-2010 yılları arasında Opet A.Ş.’de Satış Grup Müdürü olarak çalışmıştır. 2010
yılından bu yana Aygaz’da Otogaz Satış Direktörü görevini sürdürmektedir.
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2010

’da Aygaz

Aygaz Doğal Gaz boru gazı
satışına başladı.
Akpa A.Ş. Aygaz Genel
Müdürlük binasına taşındı.

Satış yapılandırması
değiştirilerek, Bölge Satış
Müdürlüğü sayısı dokuza
çıkartıldı.
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Bölgesel bayi toplantılarının
ilki İzmir’de düzenlendi. Daha
sonraki toplantılar Denizli,
Diyarbakır, Erzurum ve
Samsun’da gerçekleştirildi.

Aygaz Dönüşümcü Kulübü ile
otogaz sektörüne önemli bir
yenilik daha getirdi.
Altın Vana Türkiye Doğal
Gaz Piyasası ve Altın Voltaj
Türkiye Elektrik Piyasası Başarı
Ödülleri kapsamında Aygaz
Doğal Gaz Altın Vana ödülüne
layık görüldü.

17. Uluslararası İstanbul
Tiyatro Festivali, İstanbul
Kültür Sanat Vakfı tarafından
dördüncü kez Aygaz ve Opet
sponsorluğunda düzenlendi.

Ar-Ge çalışmalarına aralıksız
devam eden Aygaz, Aygaz
Euro LPG+’ın formülünü
geliştirerek yeni ürünü
piyasaya sundu.

Aygaz Doğal Gaz EPDK’dan
spot LNG lisansı aldı.

Saha Kurumsal Yönetim
ve Kredi Derecelendirme
Hizmetleri, Aygaz için
Kurumsal Yönetim
Derecelendirme notunu
8,46 olarak açıkladı. Aygaz,
Türkiye’nin kurumsal
yönetim notu en yüksek
yedinci şirketi oldu.
KalDer ve Ka Araştırma
ortak girişimi tarafından
yürütülen, Türkiye Müşteri
Memnuniyeti Endeksi
(TMME) çalışmasında
2010 yılında Aygaz, tüpgaz
sektöründe birinci oldu.

Aygaz, 2009 yılı Faaliyet
Raporu ile “League of
American Communications
Professionals”ın (LACP)
düzenlediği 2009 Vision
Awards’da iki Platin ve bir
Altın ödüle layık görüldü.
Çocuk ve Adolesan
Diyabetikler Derneği
tarafından İstanbul
Üniversitesi Enez Sosyal
Tesisleri’nde düzenlenen
Diyabetik Çocuklar Kampı’na
Aygaz altıncı kez destek
verdi.
Aygaz’ın birer iştiraki olarak
dört yeni gemi şirketi
kuruldu.
Suriye denizyolu ihalesi
alındı.

UNESCO’nun Dünya Mirası
Listesi’ne aday Sagalassos
antik kentindeki Antoninler
Çeşmesi’nin altı yıldır süren
restorasyonu Aygaz’ın
katkılarıyla tamamlandı.

Küresel iklim değişikliğine
karşı “görerek ve dokunarak”
farkındalık ve duyarlılığı
artırmayı amaçlayan
Aygaz, gelecek nesillere
daha yaşanabilir bir dünya
bırakmak için “Yarın Hava
Nasıl Olacak” projesini
başlattı.

Türkiye Personel Yönetimi
Derneği (PERYÖN)
tarafından düzenlenen
“2010 Yılı İnsan Yönetimi
Ödülleri’’nde ‘Performans
Yönetimi’ alanında Aygaz
birincilik ödülüne layık
görüldü.

Aygaz, LACP’nin düzenlediği
2009 Spotlight Awards’da
“Print: Magazine,
Newsletter” dalında Aygaz
Dünyası dergisi ile Platinum
ödülün sahibi oldu.
Aygaz, sektörde
gerçekleştirdiği yeniliklere
bir yenisini daha ekleyerek
hizmetlerini iPhone
uygulamasına taşıdı.

Aygaz, dünyanın önde
gelen enerji şirketlerinden
AES ile elektrik üretiminde
işbirliği yapma amacıyla bir
ortaklık anlaşması imzaladı.
Aygaz’ın iştiraklerinden
biri olan ENTEK Elektrik
Üretim A.Ş.’nin %49,62
hissesinin AES’e satılmasıyla
gerçekleştirilecek ortaklık
çerçevesinde doğal gaz,
kömür, hidroelektrik
ve diğer yenilenebilir
kaynaklarla çalışan elektrik
santrallerine yatırım
yaparak önümüzdeki beş
yıl içinde pazardaki ilk beş
oyuncu arasına girilmesi
hedeflenmektedir.

Palmiye pazarında daha
rekabetçi hale gelebilmek
için farklı müşteri gruplarına
uygun yeni modeller ithal
edildi.
Aygaz’ın hızlı ve teknolojik
sipariş altyapısı olan Aygaz
Ekspres’in lansmanı yapıldı.
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Aygaz:
Yükselen
Türkiye’nin
enerjisi
Aygaz’ın ana hedefi başta LPG ve doğal gaz
olmak üzere Türkiye ve potansiyel pazarlarda enerji
çözümleri sunan öncü şirket olmaktır. Şirketin kısa ve
orta vadeli stratejilerinin başında, faaliyet gösterdiği
tüm segmentlerde liderlik konumunu, pazar payını
artırarak sürdürmek ve kârlılığını yükseltmek
gelmektedir. Uzun vadede ise Aygaz, Türkiye’nin
enerji ihtiyacına çözüm olabilecek alternatif
projeler üreterek enerji havuzunu genişletmeyi
hedeflemektedir.
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Türkiye LPG pazarının değişmeyen lideri

Türkiye’nin en büyük 8. sanayi şirketi olan Aygaz, yarım asırlık
deneyimi ve bilgi birikimiyle ürün yelpazesini değişen tüketici
ihtiyaçlarıyla paralel hale getirerek markasını güçlendirmiştir.

Türkiye’de sanayileşmenin başlaması
ve hız kazanması açısından 1950
ve 1960’lı yıllar çok büyük bir önem
taşımaktadır. Türkiye’nin liberal
ekonomiyle tanıştığı 1950’lerin başından
itibaren sanayinin gelişmesi için ciddi
adımlar atılmıştır. Türkiye ticaret ve
sanayi hayatının duayeni Vehbi Koç’un
sanayide büyümesi de bu yıllara denk
düşer. 1960’lı yıllara doğru gelinirken
Türkiye’de başlayan yatırım atağının ve
gelişen sanayi atılımlarının başını çeken
Vehbi Koç, otomotivden beyaz eşyaya
her alanda fabrikalar açar. Kurulduğu
günden beri sektör lideri olan Aygaz’ın ilk
adımı da 1961’de atılır.

1961
Aygaz, Gazsan Likit Gaz Tic. ve
San. A.Ş. adı altında faaliyetlerine
başladı.
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1962
İzmit İpraş Rafinerisi’nin yanında Yarımca Dolum
Tesisi kurularak LPG dolum ve dağıtımına başlandı.

Bayi teşkilatının
temelleri atıldı.

8

Aygaz Türkiye’nin
en büyük 8. sanayi
şirketidir.

Tüpgazın ve ocağın ne işe yaradığının
bilinmediği bir ülkede bir gaz şirketi kuran
Vehbi Koç, Türkiye’yi temiz enerjiyle
tanıştırmıştır. Türkiye’de modernleşme
serüveninin bir parçası haline gelen
Aygaz, yaşama kültürü içinde kendine
hızla yer edinmekle kalmamış aynı
zamanda sosyal hayatı da ciddi anlamda
etkilemiştir.
Vehbi Koç’un gözbebeği olan Aygaz’ı
bugün sahip olduğu büyüklüğe
ve değerlere taşıyan tarih, Türkiye
Cumhuriyeti’nin toplumsal ve sınai
tarihiyle adeta bütünleşmiştir. Aygaz
bu noktaya, liderlerinin, çalışanlarının,

tedarikçilerinin ve bayilerinin özverili alçak
gönüllü emekleriyle ulaşmıştır. Türkiye’de
milyonlarca aile tarafından tercih edilen,
ailenin bir parçası olan, güvenilen
ve halk tarafından içten bir sevgiyle
sahiplenilen Aygaz markası, 50 yıldır
yarattığı ‘enerji’yle, yeni ufuklara yürüyen
Türkiye’nin vazgeçilmezleri arasında yer
almıştır.

1963
Gazsan’ın ünvanı Aygaz Anonim
Şirketi olarak değiştirildi.

Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe
faaliyet gösteren ilk şirketi Aygaz,
kurulduğu 1961 yılından bu yana
Türkiye’de LPG sektörünün lideri
olmuş, gerçekleştirdiği atılımlarla
Avrupa’nın en büyük beş LPG şirketi
arasına girmiştir. Aygaz, LPG’nin
otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak
dağıtımının yanı sıra, LPG tüpleri,

1965
İlk Aygaz reklam kampanyası
“40 lira peşin, 40 lira taksitle”
yayınlandı.

İlk tanıtım kampanyası, Aygaz tüp ile
kamyonet üzerinden patates kızartması
dağıtılarak yapıldı.
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Dünyada markası ürünle özdeşleşmiş ender kuruluşlardan
biri olarak Aygaz, başarısını kalıcı kılmak amacıyla topluma
ve çevreye saygılı, sürdürülebilir değişim ve gelişimi
hedeflemektedir.

tankları, valf ve dedantörleri üretimi
ve satışı, LPG ile çalışan cihazların
pazarlamasını gerçekleştirmektedir.
Türkiye’de tüpgazın jenerik markası
olan Aygaz’ı ilk günden bugüne öne
çıkaran en önemli özellikleri yenilikçiliği
ve güvenilirliği olmuştur. Koç Holding’in
öncü şirketlerinden biri konumunda
bulunan Aygaz, yarım asırlık deneyimi ve
bilgi birikimiyle ürün yelpazesini değişen
tüketici ihtiyaçlarıyla paralel hale getirerek
markasını güçlendirmiştir.

1967
Ambarlı Dolum Tesisi kuruldu.
Türkiye’nin ilk LPG gemisi
M/T Aygaz seferlerine başladı.
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Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Euro
LPG+ ile yolculuk yapmaktadır.

Güçlü dağıtım ağı ve lojistik gücü
Aygaz “tüketiciye en yakın şirket”

Türkiye’nin bir numaralı LPG tedarikçisi
olan Aygaz, ülkenin en büyük kara
tankeri filosuna sahiptir. Şirket, yurtiçi
rafinerilerinden alınan ya da dış
piyasadan sağlanan LPG’yi, dolum
tesislerine boru hattı, deniz ve kara
tanker taşımacılığıyla ulaştırmaktadır.
Burada depolanan LPG, tüpgaz,
dökmegaz ve otogaz olarak, bayiler
aracılığıyla Türkiye’nin her noktasında
aynı kalitede, tüketicilerin kullanımına
sunulmaktadır.

olma hedefiyle, 81 ilde 2.086 tüpgaz
bayi ve 1.226 otogaz istasyonu ile
hizmet vermektedir. Geniş dağıtım
ağı sayesinde Aygaz tüpü her gün
100 binden fazla haneye girerken,
günde 1 milyondan fazla araç da

Aygaz Grubu’nun uluslararası
standartlara uygun, en modern
teknolojiyle işletilen beş adet deniz
terminali ile 16 adet dolum tesisi
bulunmaktadır. Toplam 170 bin m3 ile

1970
Aliağa Dolum Tesisi ile toplam beş
dolum tesisine ulaşıldı.
Kimyasal madde ticaretine
başlandı.

1976
Aygaz’ın tüm yönetim birimleri
İstanbul Zincirlikuyu’daki yeni
binada toplandı.

Türkiye’nin en büyük LPG depolama
kapasitesine sahiptir. Aygaz Gebze
İşletmesi’nde üretilen LPG tüpleri,
tankları, valfler ve regülatörler, Avrupa,
Ortadoğu ve Afrika’da 16 ülkeye ihraç
edilmektedir.
Aygaz, LPG sektöründe faaliyet gösteren
halka açık ilk ve tek şirket konumundadır.
Dünyada markası ürünle özdeşleşmiş
ender kuruluşlardan biri olarak Aygaz,
bu başarıyı kalıcı kılmak amacıyla
topluma ve çevreye saygılı, sürdürülebilir
değişim ve gelişimi hedeflemektedir.
Bu doğrultuda eğitim, kültür ve sanat
ile çevre alanlarında hayata geçirdiği
sosyal sorumluluk projelerini “geçmiş”
ve “gelecek” eksenlerinde gerçekleştiren
Aygaz, geçmişe sahip çıkarken,
geleceğe de yatırım yapmaya devam
etmektedir.

1982
Aygaz tüplerinin güvenilirlik simgesi
Mavi Mühür Kapak kullanılmaya
başlandı.

1984
İlk Aygaz katalitik soba üretildi.

1985
Irak’ın devlet petrol şirketi SOMO
ile transit LPG alım/satım anlaşması
imzalandı.
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LPG pazarı ve Aygaz
Türkiye LPG piyasası, 3,7 milyon ton/yıl tüketim seviyesiyle önemli bir pazar
olma özelliğini devam ettirmektedir. Dünya genelinde 14. sırada yer alan
Türkiye LPG piyasası, Avrupa’nın ise ikinci büyük pazarıdır.

2010 yılı dünya LPG tüketimi 240
milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir.
Tüketimin %50’sini gerçekleştiren ilk beş
ülke sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri
(ABD), Çin, Japonya, Hindistan ve Suudi
Arabistan’dır. LPG üretimine bakıldığında
ise en büyük beş üretici ülkenin ABD,
Suudi Arabistan, Çin, Rusya ve Hindistan
olduğu görülmektedir.
Türkiye LPG piyasası, 3,7 milyon ton/
yıl tüketim seviyesiyle önemli bir pazar
olma özelliğini devam ettirmektedir.
Dünya genelinde 14. sırada yer alan
Türkiye LPG piyasası, Avrupa’nın ise
ikinci büyük pazarıdır.
Türkiye’de 2010 yılında 3,7 milyon
ton mertebesinde gerçekleşen LPG
tüketiminin %85’lik bölümü yurtdışından
temin edilmiştir. En çok ithalat yapılan

1988
Tüketicilere daha iyi hizmet
vermek için Aygaz bayilerinin
modernizasyon çalışmaları
başlatıldı.
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ülkeler Cezayir, Kazakistan, Rusya,
Norveç ve Nijerya’dır.
Türkiye LPG tüketiminin %68’i otogaz,
%29’u tüpgaz, %3’ü ise dökmegaz
segmentlerinde gerçekleşmiştir. Bir
önceki yıla kıyasla alternatif enerji
kaynaklarının yaygınlaşması nedeniyle
tüpgaz tüketimi %8, dökmegaz tüketimi
%13 azalmış, otogaz kullanımı ise %8
oranında artmıştır.
Dünya ekonomisinin krizin etkisiyle
2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez
daralmayla (%0,6) kapattığı 2009 yılı
sonrası, 2010 yılı küresel ekonomik
büyümede toparlanmanın görüldüğü
bir yıl olmuştur. Büyüme ile doğru
orantılı olarak talep tüm emtia
fiyatlarında yükselmeye yol açmıştır.
Ortalama LPG emtia fiyatı 2009 yılına

1989
Aygaz, LPG konusunda ilk Gaz
Aktarmasız Valf Değiştirme Cihazı
olan Gavdem Makinesi’ni tasarladı.

göre %38 artarken, nihai müşteri
satış fiyatlarındaki artış %20
seviyelerinde kalmıştır.
Öte yandan 2010 yılında otogaz
pazarının en belirleyici konusu
18 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe
giren intifa sözleşmeleriyle ilgili
düzenleme olmuştur. Bu süreçte
Aygaz, istasyon adedini artırmıştır.
2005 yılında yürürlüğe giren LPG
Piyasası Kanunu ve bağlı yönetmelikleri
kapsamındaki uygulama ve
düzenlemeler 2010 yılında da devam
etmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’nun (EPDK) Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile yaptığı
işbirliği çerçevesinde saha denetimleri
sürdürülmüştür. EPDK tarafından üçer
aylık dönemler itibariıyle yayımlanan

1993
12 kg’lık uzun ev tüpü ve 24 kg.’lık
ticari tüp pazara sunuldu.
Şehir içi tüp dağıtım araçlarında Aygaz
cingılı ile bir ilke daha imza atıldı.

LPG sektör raporlarıyla kamuoyu
bilgilendirilmiştir.
2010 yılında 1 milyon 40 bin ton yurtiçi
satış hacmi ile Aygaz (Mogaz dahil)
%29’luk pazar payını ve sektördeki
lider konumunu korumuştur. 2010
yılında tüpgaz segmentinde 409 bin ton
satışla Aygaz’ın pazar payı %39, otogaz
segmentinde de 578 bin ton satışla %23
olarak gerçekleşmiştir. Aygaz satışlarının
segment bazında dağılımı tüpgazda
%39, otogazda %56 ve dökmegazda
%5’tir.
Tüketicilerin daha tasarruflu yakıt
arayışları, otogaz dönüşümlerine ve araç
üreticisi garantisinde dönüştürülmüş
araçlara olan talebi 2010 yılında da
artırmıştır. Türkiye’deki otogazlı araç
sayısının 2010 yılı sonu itibariyle

2,8 milyona ulaştığı tahmin edilmektedir.
Aygaz’ın, 2010 yılında piyasaya sunduğu
geliştirilmiş formüllü Aygaz Euro LPG+
ürünü tüketiciler tarafından büyük
beğeni kazanmıştır.
Aygaz ve bağlı ortaklıklarının konsolide
satış cirosu geçen yıla göre %24 artarak
4,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Yurtdışı satış gelirlerinin önemli bir
kısmını oluşturan 265 bin tonluk
LPG ihracat ve transit satışlarından
213 milyon USD gelir sağlanmıştır.
LPG satış, dağıtım ve tüketiminde
kullanılan tüp, tank, valf ve regülatör
gibi basınçlı kap ve cihazlar Aygaz

bünyesinde üretilmektedir. 2010’da
üretilen bu ürünlerin ihracatı ile 2010’da
24 milyon USD döviz girdisi sağlanmıştır.

Diğer
%71

Aygaz
%29

Aygaz %29 pazar payı ile LPG
sektörünün lideridir

1995
Konutlarda Aygaz Merkezi Enerji Sistemi’nin
kurulmasına başlandı.
Otomasyon Entegre Güvenlik Sistemleri faaliyete geçti.
Mogaz A.Ş. hisselerinin tamamı satın alındı.

Tüketicilerin Aygaz ürün ve hizmetleri hakkında
bilgi alabileceği Aygaz Danışma Hattı açıldı.
İGİS (İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Yönetim
Sistemi) uygulanmaya başlandı.

Bayilerde
Bilgisayarlı Abone
Kod Sistemi
devreye girdi.
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Değer yaratan iştirakler

Koç Enerji Grubu bünyesindeki akaryakıt ve rafineri dışında
kalan şirketleri şemsiyesi altında toplayan Aygaz’ın değeri,
iştiraklerinin başarılı performansıyla daha da artmaktadır.

Aygaz, dünyanın önde gelen enerji
şirketlerinden AES ile elektrik üretiminde
işbirliği yapma amacıyla bir ortaklık
anlaşması imzalamıştır. Aygaz’ın
iştiraklerinden biri olan ENTEK Elektrik
Üretim A.Ş.’nin %49,62 hissesinin
AES’e satılmasıyla gerçekleştirilen
ortaklık çerçevesinde doğal gaz, kömür,
hidroelektrik ve diğer yenilenebilir
kaynaklarla çalışan elektrik santrallerine
yatırım yapılarak önümüzdeki beş yıl
içinde pazardaki ilk beş oyuncu arasına
girilmesi hedeflenmektedir. Bu satış
sonrasında Aygaz’ın Entek’teki iştirak
oranı %36,47 olmuştur.

1996
Tüpgazda Garanti Mühür
Kapak uygulamasına başlandı.

1997
Aygaz 24 hizmeti ve Otomatik Tüp
Sipariş Sistemi başlatıldı.

1998
Aygaz kurumsal ve görsel kimliğini
yeniledi. Yeni logo Türkiye’nin ilk
zepliniyle tanıtıldı.
Aygaz otogaz pazarına girdi.
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1.258

Mogaz, 10 ilde sürdürdüğü doğrudan satış
faaliyetlerinin yanında Mogaz ve Lipetgaz
markalarıyla 763 tüpgaz, 495 otogaz
olmak üzere, 1.258 adet bayiye sahiptir.

2010 yılı içerisinde, şirketin gemi
işletme faaliyetinin, hisselerinin tümü
Aygaz’a ait olacak tüzel kişilikler altında
yapılandırılmasına karar verilmiştir.
Tankercilik şirketleri, Anadoluhisarı
Tankercilik A.Ş. yönetiminde faaliyet
göstermektedir.
Mogaz: Koç Topluluğu’nun Aygaz
ile birlikte LPG sektöründe faaliyet
gösteren ikinci şirketi olan Mogaz, 65
şirketten oluşan LPG pazarında Mogaz
ve Lipetgaz markalarıyla faaliyetini
sürdürmektedir. Yıllık 209 bin ton
satış hacmiyle tüpgazda dördüncü,

dökmegazda üçüncü, otogazda sekizinci
olmak üzere toplamda Türkiye’nin
altıncı büyük dağıtıcı firmasıdır. Mogaz
yeni açtığı tüpgaz ve otogaz bayilikleri,
Gaziantep’te başlattığı doğrudan satış
ve kokusuz LPG pazarında bu yıl da
elde ettiği liderlik ile sektördeki güçlü
konumunu sürdürmüş, toplam pazar
payını %6’ya yükseltmiştir.
Mogaz Petrol Gazları A.Ş. tüpgaz,
otogaz, dökmegaz ve kokusuz gaz
segmentlerinde faaliyet göstermektedir.
1963 yılında Aygaz ve Mobil Oil
ortaklığıyla Mobilgaz Ticaret ünvanıyla

kurulan Mogaz, 1993 yılında
tamamen Koç Topluluğu bünyesine
dahil olmuş, 2003 yılı sonunda da
Lipetgaz’ı bünyesine alarak pazardaki
konumunu daha da güçlendirmiştir.
Mogaz, Türkiye’de doğrudan satış
uygulamasını başlatan, direkt olarak
abonelerine LPG dağıtımı yapan ve
ayrıca kokusuz LPG üretip hem dökme
hem de tüplü olarak satan ilk şirkettir.
Mogaz, 10 ilde sürdürdüğü doğrudan
satış faaliyetlerinin yanında Mogaz ve
Lipetgaz markalarıyla 763 tüpgaz, 495
otogaz olmak üzere, 1.258 adet bayiye
sahiptir.

1999
Opet ile çerçeve anlaşması imzalandı.
“Aygaz Ev Kazalarına Karşı Uyarıyor”
sosyal sorumluluk kampanyası başlatıldı.

Aygaz, LPG sektöründe ISO 9002
Belgesi almaya hak kazanan ilk şirket
oldu.
Aygaz, Türkiye’de ilk kez Elektronik
Gaz Kontrol Dedektörü’nü kullandı.

Aygaz Palmiye Soba tüketiciye
sunuldu.
Aygaz, propan sanayi tüpü ile
sanayide propan devrini başlattı.
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87,2

milyon TL

2010 yılında Aygaz 87,2 milyon TL tutarında
yatırım gerçekleştirmiştir.

Entek: Elektrik üretim şirketi Entek,

İstanbul, İzmit ve Bursa’da toplam
kapasitesi 305 MW olan iki doğal gaz
çevrim santrali ve bir gaz motoru bazlı
kojenerasyon tesisine sahiptir. 2003
yılında Entek’e bağlı olarak kurulan Eltek
ise, toptan elektrik pazarında faaliyet
göstermektedir. Entek, 2010 yılında
Eltek’in %54’lük hissesini satın alarak,
etkin kontrolünü %100’e yükseltmiştir.
Eltek şirketinin mali tabloları Temmuz
2010 tarihinden itibaren Entek ile
konsolide edilmeye başlanmıştır.
Aygaz Doğal Gaz: Doğal Gaz Piyasası
Kanunu kapsamındaki özel şirket
faaliyetlerinde yer almak üzere, Norveç
petrol ve doğal gaz şirketi Statoil ile
Aygaz’ın eşit ortaklığıyla, 2004 yılında
Koç Statoil ünvanıyla kurulmuştur. Koç

2000
Aygaz, Petroleum Turkey ’99
Başarı Ödülleri kapsamında En
Başarılı LPG Şirketi ödülünün
sahibi oldu.
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Statoil şirketlerindeki Statoil’in hisselerini
Aygaz A.Ş.’nin devralmasına 2008
yılında karar vermiş, devir işlemleri 2009
başında tamamlanmıştır.
Doğal gaz piyasasında faaliyet
göstermekte olan Aygaz Doğal Gaz,
sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve
sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) satışı ve
iletimine ilave olarak, 1 Ocak 2010 tarihi
itibariyle boru hatları üzerinden serbest
tüketici statüsündeki kullanıcılara doğal
gaz tedarik etmeye başlamıştır. Yurtiçi
toptan satış faaliyetini ithalat yaparak
geliştirmeyi hedefleyen Aygaz Doğal
Gaz, 20 Mayıs 2010 tarihinden geçerli
ve 10 yıl süreli ithalat lisansını (spot LNG)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan
almıştır. 2009 yılına kıyasla, toplam %75
oranında büyüme gösteren şirketin

2010 yılı gaz satış geliri 120 milyon TL
seviyesinde gerçekleşmiştir.
Aygaz Doğal Gaz, doğal gaz
piyasasının sağlıklı ve sürdürülebilir bir
şekilde gelişimine katkıda bulunmak
amacıyla, üyesi olduğu tüm sivil toplum
kuruluşlarında aktif olarak faaliyet
göstermiş ve yönlendirici olmuştur.
Akpa: LPG dağıtımı, toptan akaryakıt
pazarlaması ve dayanıklı tüketim
ürünlerine yönelik perakende ve toptan
satış faaliyetleri yürüten Akpa A.Ş.’nin,
Bursa, Eskişehir, Antalya, Ankara, İzmir
ve Denizli illerinde şubeleri bulunmaktadır.
Akpa, bugünkü yapısına Koç Holding
Enerji Grubu’na bağlı dört şirketin 2001
sonunda birleşmesiyle ulaşmıştır. 2009 yılı
gelirleri 200 milyon TL mertebesinde olan

2001
Aygaz A.Ş. ve Gaz Aletleri A.Ş.’nin
(Gazal) Aygaz’ın bünyesinde
birleşmesiyle, üretimden satışa
kadar tüm faaliyetler tek çatı altında
toplandı.

Türkiye’de otomobillere özel ilk
otogaz olma niteliğini taşıyan Avrupa
standartlarındaki OTOAYGAZ LPG1
Türk tüketicisinin kullanımına sunuldu.

Aygaz Doğal Gaz LNG müşteri sahası

Tüpraş İzmit Rafinerisi

Entek Bursa Tesisi

şirketin 2010 yılı gelirleriyse 250 milyon
TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

Yatırımlar
2010’da Aygaz 87,2 milyon TL tutarında

Diğer Faaliyetler
• 2010 yılında yapılan Ar-Ge

yatırım gerçekleştirmiştir. Aygaz, tüp ve
tesis yenileme ve modernizasyonu ile
otogaz istasyon ağının genişletilmesi için
yapılan yatırımlarına devam etmektedir.

faaliyetlerinde toplam 1,8 milyon TL
tutarında harcama yapılmıştır.
• Aygaz ve bağlı ortaklıkların bünyesinde
çalışan personel sayısı 31 Aralık 2010
itibariyle 1.452’dir. Dönem içinde
önemli boyutta personel değişikliği
bulunmamaktadır.
• 31 Aralık 2010 itibariyle ayrılmış olan
kıdem tazminatı karşılığı 16,7 milyon TL’dir.
• Sosyal amaçlı kuruluşlar olan
vakıf, dernek ve eğitim kurumlarına
2010 yılında 4,8 milyon TL bağışta
bulunulmuştur.

Enerji Yatırımları A.Ş.: Türkiye’nin
lider sanayi kuruluşu Tüpraş’ın %51
hissesi 26 Ocak 2006 tarihinde Koç
Topluluğu ve Shell ortak girişim grubuna
devredilmiştir. Tüpraş hisselerinin
alınması amacıyla Enerji Yatırımları A.Ş.
kurulmuştur. Enerji Yatırımları A.Ş.’nin
ortaklık yapısı içerisinde Koç Topluluğu
payı %98 olup Koç Holding %75, Aygaz
%20 ve Opet %3 paya sahiptir.

2002
“Dikkatli Çocuk
Kazalara Karşı
Bilinçlendirme
Kampanyası” başladı.

2004
Aygaz Euro LPG
tüketicilerin
kullanımına sunuldu.

2005
LPG sektöründe ilk
kez hologram kapak
uygulaması başlatılarak,
tüpgazda güvenlik
konusunda farklılaşma
sağlandı.

2006
Aygaz, Kalite Derneği tarafından
gerçekleştirilen TMME (Türkiye
Müşteri Memnuniyeti Endeksi)
araştırmasında dört çeyrek
dönemde üst üste birincilik elde etti.
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Değer katan ürünler
Tüketicilere daha performanslı bir ürün sunmayı hedefleyen
Aygaz, Aygaz Euro LPG+’ın formülünü geliştirerek 2010 yılının
Temmuz ayında piyasaya sunmuştur.

Türkiye’yi tüpgazla tanıştıran Aygaz,
tüpgazın ve bazı yörelerde mutfak
ocağının jenerik ismi olarak anılmaktadır.
Türk halkı bu yeniliği kendilerine sunarak
günlük yaşamlarında büyük bir kolaylık
sağlayan Aygaz’ı 50 yıldır ailelerinin
bir parçası olarak görmektedir. Koç
Topluluğu’nun tüketiciye en yakın marka
olma hedefini gerçekleştiren Aygaz,
müşterilerinin memnuniyetini her zaman
ön planda tutmaktadır.
Tüm segmentlerde liderlik
LPG sektörü, rekabetin en yoğun

olduğu sektörlerin başında gelmektedir.
Köklü ve yaygın bayii ağının yanı
sıra Aygaz, Ar-Ge yatırımları, son
teknoloji üretim teknikleri ve güvenlik
konusundaki yenilikçi yaklaşımı, satış
sonrası servis ve hizmetleriyle rakiplerine
göre avantajlı konumdadır. Aygaz, LPG

2006
Aygaz, Türkiye’de ilk kez
kapıda kredi kartıyla taksitli ya
da puan avantajlı tüp satın alma
fırsatını tüketicilere sundu.
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2007

2008

Fabrika ve sanayide yaygın olarak kullanılan
forkliftler için özel Forklift Tüpü üretildi.

AB Çevre Ödülleri’nde Aygaz, Yönetim
kategorisinde üçüncülük ödülünü aldı.

“Ayışığı: Aygaz’dan Sağlık Işığı” projesi
kapsamında 81 ilde 81 sağlık ocağının aşı
odaları yenilendi.

Sabancı Üniversitesi ve Standard&Poors
raporuna göre Aygaz, finansal şeffaflıkta
Türkiye’nin ilk beş şirketi arasında yer aldı.

Türkiye otogaz standardı olan EN 589’a uygun olmasının yanı
sıra, standardın ötesinde pek çok avantaj sunan Aygaz Euro
LPG+, satışa sunulduğu günden itibaren kullanıcılardan büyük
ilgi görmektedir.

pazarını oluşturan tüpgaz, otogaz ve
dökmegaz segmentlerinin tümünde
liderliğini ve öncü yaklaşımını başarıyla
sürdürmektedir. Segmentlerin tüketim
oranları 2000 yılından günümüze kadar
önemli ölçüde değişim göstermektedir.
Doğal gazın yaygınlaşmasıyla tüpgaz ve
dökmegaz pazarı daralmaya başlamış,
ürün üzerinde artan vergi yüküyle
tüpgaz pazarı 1 milyon 44 bin ton
seviyelerine gerilemiştir. Diğer taraftan
otogazın segmentler arasındaki ağırlığı
son 10 yılda %11’den %68 seviyesine
yükselmiştir.
2010 yılında, Aygaz’ın toplam yurtiçi
otogaz satışları 2009 yılına göre %5’lik
bir artış kaydederek 578 bin ton
olarak gerçekleşmiş ve yurtiçi satışlar
içerisindeki ağırlığı %56’ya ulaşmıştır.
2010 yılı sonu itibariyle, Aygaz’ın

Türkiye çapındaki toplam otogaz
bayii sayısı 1.226’ya ulaşmıştır. Aygaz,
araç üreticileri ve otogaz dönüşüm
firmalarıyla da işbirliği yaparak sektörde
öncü rolünü sürdürmektedir.

Aygaz
%39

Diğer
%61

Hizmette teknolojik farklılık
‘Aygaz Ekspres’

Kuruluşundan bu yana rakiplerinden
sürekli farklılaşma yoluna giden Aygaz,
yıllardır tüketiciler tarafından en çok

Aygaz tüpgaz pazarındaki
liderliğini %39 pazar payı ile
sürdürmektedir.

2009
GfK Türkiye’nin “Best Brands”
araştırmasına göre, Aygaz Türkiye’nin
en iyi dört markasından biri ve LPG
sektörünün en iyi markası seçildi.

Aygaz, Koç Statoil Gaz şirketindeki
payını %98’e yükseltti ve şirketin ismi
Aygaz Doğal Gaz olarak değiştirildi.

www.aygaz.com.tr, Interactive
Media Awards yarışmasında
Büyük Başarı ödülünü aldı.

Türkiye’nin ilk katkılı otogazı Aygaz Euro
LPG+ satışa sunuldu.
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%55

2010 sonu itibariyle 650 bayide Aygaz
Ekspres kullanılmakta ve satışların
%55’i bu şekilde yapılmaktadır.

Tüpgaz pazarında yaşanan genel daralmaya rağmen Aygaz, bu
segmentte de pazar payını artırmıştır.

tercih edilen tüpgaz markası olmuştur.
Aygaz, bu konumu sürdürmek amacıyla
uydudan hızlı sipariş sistemi olarak
tanımlanan Aygaz Ekspres Sistemi’ni,
“Tüpler Uzayda” konseptli reklam
kampanyasıyla duyurmuştur. 2010 sonu
itibariyle 650 bayide Aygaz Ekspres
kullanılmakta ve satışların %55’i bu
şekilde yapılmaktadır. 2,5 milyon aktif
tekil müşteri sisteme kayıtlıdır.
Tüpgaz tüketicilerine yönelik olarak,
bankalarla birlikte gerçekleştirilen
ve kredi kartıyla yapılan tüpgaz
alışverişlerinde ekstra puan ve taksit
faydası sunulan ulusal kampanyalara
devam edilmiştir. Fiyat rekabetinin yoğun
olarak yaşandığı sektörde tüketicilerin
memnuniyetini artırıcı kampanya,
iletişim ve promosyon aktiviteleri
gerçekleştirilmiştir.
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Müşteri memnuniyetini ve marka
değerini artırmak amacıyla Aygaz, eğitim
çalışmalarını sürdürmüştür. 2010 yılında
46 eğitimde toplam 673 abone servis ve
sipariş görevlisine “Mükemmel Hizmet
ve Güvenlik Eğitimi” verilmiştir.
2010 yılında, 31 eğitimde toplam
498 abone servis görevlisi ve sipariş
görevlisi, kanunen alınması zorunlu olan
LPG Yetkili Personel Eğitimi almıştır.
Aygaz LPG Yetkili Personel Belgesi
sahibi ASG sayısı toplamda 4.136’ya
ulaşmıştır. Bayi çalışanlarının yanı sıra
Aygaz, eğitim otobüsünde tüketicilere
tüpgazın güvenli ve sorunsuz kullanımını
konu alan bilgilendirme eğitimi vermiştir.
Koç Holding tarafından tüm Aygaz
tüpgaz bayileriyle görüşülerek
gerçekleştirilen Bayi Memnuniyeti

Araştırması’nın 2010 yılı sonuçlarına
göre, Aygaz bayilerinin genel
memnuniyet endeksi bir önceki
yıla göre 2 puan artarak 77 olarak
gerçekleşmiştir*.
Geliştirilmiş formüllü Aygaz Euro LPG+
Aygaz, otogaz pazarındaki iddiasını

ürün ve hizmetlerini çeşitlendirerek ve
tüketicinin ihtiyaçlarına uygun çözümler
sunarak 2010 yılında da sürdürmüştür.
Ar-Ge çalışmalarına aralıksız devam
eden Aygaz, 2009 yılında Türkiye’de
bir ilki gerçekleştirerek satışa sunduğu
Aygaz Euro LPG+’ın formülünü
geliştirerek otogaz sektöründeki

liderliğini korumuştur. Aygaz Euro
LPG+’ın geliştirilen formülü, mükemmel
çekiş gücü ve daha az yakıtla daha fazla
kilometre imkanı sunmaktadır.
Aygaz ayrıca, TSE Hizmet Yeterlilik
Belgesi’ne sahip olan tüm yetkili otogaz
dönüşüm merkezleri ve müşterileri
için bir ilke daha imza atarak, “Aygaz
Dönüşümcü Kulübü”nü kurmuştur.
Kulübe üye olan dönüşüm merkezleri
de, aracını otogaza dönüştüren
müşteriler de Paropuan ve sürpriz
hediyeler kazanmaktadır.

Diğer
%77

Aygaz
%23

Aygaz %23 pazar payı ile otogaz
sektörünün lideridir.

* 2010 yılı Sia Insight tarafından yapılan Tüpgaz Bayi
Memnuniyeti Araştırması verilerine dayanmaktadır.

Aygaz Euro LPG+’ın geliştirilen
formülü; mükemmel çekiş gücü
ve daha az yakıtla daha fazla
kilometre imkanı sunmaktadır.
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Kalitede öncü

Sektörde standartların yükseltilmesine öncülük
eden, yenilikçiliği ve güvenilirliğiyle öne çıkan
Aygaz, topluma ve çevreye saygılı yaklaşımlarıyla
sürdürülebilir kalkınmanın Türkiye’deki en başarılı
temsilcileri arasında yer almaktadır.
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Değer katan altyapı

Aygaz tüpleri, tankları, valf ve dedantörleri, ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip Gebze İşletmesi’nde
en modern teknoloji ile üretilmektedir.

Aygaz Grubu, beş deniz terminali ile
toplam 16 dolum tesisindeki 170 bin m3’lük
LPG depolama hacmi ile Türkiye’nin en
büyük depolama kapasitesine sahiptir.
Deniz terminalleri, Yarımca, Ambarlı,
Aliağa, Dörtyol ve Samsun’da; dolum
tesisleri ise terminallere ek olarak Bursa,
Eskişehir, Safranbolu, Işıkkent, Diyarbakır,
Kırıkkale, Lüleburgaz, Ankara, Mersin,
Isparta ve Gaziantep’te bulunmaktadır.
Aygaz tüpleri, tankları, valf ve dedantörleri,
Gebze İşletmesi’nde en modern teknoloji
ile üretilmektedir. Ürünler uluslararası
standartların öngördüğü testlerden
geçirilerek güvenilirliği ve kalitesi tam
olarak iç ve dış piyasalara sunulmaktadır.
Gebze İşletmesi her sene iç denetimlerin
yanı sıra uluslararası sertifikasyona sahip
dış denetime tabi tutularak, standart
gerekliliklerine uygunluğu onaylanmaktadır.
Aygaz’ın ürünlerinin Avrupa Birliği’nde
serbest dolaşımının sağlanması
amacıyla, “Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar
Yönetmeliği” ve “Basınçlı Ekipmanlar
Yönetmeliği” kapsamında tüp ve tanklar
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Aygaz Grubu Terminal ve Tesisleri

için CE ve PI onayı alınmaktadır. Böylece
ürünlerin AB ülkelerinde serbest dolaşımı
da temin edilmektedir.
Sürdürülebilir toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi yaklaşımı ile
Aygaz, LPG sektöründe ilk, diğer
birçok sektörde de bu uygulamayı
gerçekleştiren öncü kuruluşlardan biridir.
Toplam kalite yönetimi felsefesinin önemli
bir adımı olarak süreç odaklı bir yönetim
anlayışı benimsenmiş, yeniden yapılanma
çalışması ile pazardaki değişikliklere
daha dinamik bir yapıyla cevap verme
imkanı elde edilmiştir.
Aygaz’da kalite, çevre, iş sağlığı ve
güvenliği yönetim sistemleri entegre bir
şekilde yönetilmektedir. Mevcut durum
itibariyle Aygaz’ın Türkiye genelindeki 24
işletme ve çalışma birimi ISO 9001 Kalite
Sistem Belgesi’ne sahiptir.
İş sağlığı ve güvenliği alanında
sistem kurulması ile ilgili çalışmalara
1995 yılında başlamış olan Aygaz,
sürekli gelişimi hedeflemektedir.

Entegre yönetim sistemi yaklaşımı
kapsamında 2003 yılından itibaren
OHSAS 18001 İş Sağlığı-Güvenliği
Yönetim Sistemi (OHSAS) ile
ilgili faaliyetlere başlanmış ve
belgelendirme yapılmıştır. Koç
Holding İş Sağlığı-Güvenliği
Kurulu’nda etkin bir şekilde yer alan
Aygaz’da iş sağlığı-güvenliği ile ilgili
hususların takibi amaçlı iç yazılım
kullanılmaktadır. Aygaz bünyesinde
bulunan İş Güvenliği Uzmanları ve
konusunda uzman diğer çalışanlar
tarafından iş sağlığı-güvenliği ile
ilgili gerekli takip, kontrol, izleme ve
denetimler gerçekleştirilmektedir.
2010 yılında Koç Holding Çevre
Kurulu’nun yürüttüğü “Atıklarımıza Değer
Katıyoruz” projesi kapsamında topluluk
şirketlerinde oluşan evsel ambalaj
niteliğindeki cam, metal, kağıt ve plastik
olarak dört atık türünün ayrı olarak
toplanması kararlaştırılmış olup Aygaz
olarak projede öncü şirketlerden biri
olarak hareket edilmiştir. Çevre Denetimi
Yönetmeliği kapsamında tesislerde çevre

görevlileri tarafından denetimler yapılmaya
ve çevre eğitimleri verilmektedir.
2010 yılında tesislerde çevre ve iş sağlığıgüvenliği için ilgili yönetmelikler gereğince
gerekli ölçümler ve analizler yaptırılmıştır.
Bu kapsamda periyodik emisyon ölçümleri
Yarımca, Mersin ve Kırıkkale tesislerinde
tamamlanmış olup iş sağlığı-güvenliği
kapsamında tüm tesisler ve Gebze
İşletmesi’nde de ölçümlere başlanmıştır.
Bunun yanı sıra tesislerde çevresel etki ve
performansın izlenmesi amacıyla küresel
kaynak tüketimleri takip edilerek hedef
bazlı değerlendirilmektedir. Proseslerden
kaynaklanan tehlikeli atıkların bertarafıyla
ilgili olarak geri kazanımı mümkün olan
atıkların lisanslı geri kazanım firmalarında
geri kazanımı, mümkün olmayanların
ise lisanslı firmalar tarafından bertaraf
edilmeleri sağlanmıştır. Tesislerde
arıtma çamuru ve deşarj suyu analizleri
yaptırılmıştır. Ayrıca işletmelerde
hammadde, yardımcı madde ve su gibi
kaynakların geri dönüşümü ve yeniden
kullanımı ile önemli kazanımlar elde
edilmiştir.
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En değerli
sermaye: İnsan

Aygaz merkez, bölge, tesisler ve bayiler olmak
üzere 15.000’den fazla personel ile yurdun dört bir
köşesinde hizmet vermektedir.
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İnsan kaynakları yönetimi

Kurucusu Vehbi Koç’un “En önemli sermayemiz insan
kaynağımızdır” sözünü temel alan Aygaz, hedeflerini
insan kaynağından aldığı güçle gerçekleştirmektedir.

Karşılıklı güven ve saygının hakim
olduğu, katılımın ve çeşitliliğin
değer gördüğü bir şirket olma
hedefini benimseyen Aygaz, nitelikli
insan kaynağının teminine, şirket
bünyesinde tutulmasına, çalışanların
gelişimine, Koç Topluluğu içinde
rotasyona ve motivasyonu yüksek
tutmaya daima önem vermektedir.
2010 yılı itibariıyle Aygaz’da çalışan
sayısı, 818 beyaz yaka ve 634 mavi
yaka olmak üzere toplam 1.452’dir.
Çalışanların %40’ı lisans ve yüksek
lisans seviyesinde eğitime sahiptir.
Yaş ortalaması 38, kıdem ortalaması
ise 10 yıldır.
Performans yönetimi
Aygaz’da Performans Yönetim

Sistemi, hedeflerin üst yönetimden
başlayarak tüm çalışanlara yayılımı
prensibine dayanmakta olup
çalışanları başarıları doğrultusunda
takdir etmeyi amaçlamaktadır.
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1.452
2010 yılı itibariıyle Aygaz’da çalışan sayısı,
818 beyaz yaka ve 634 mavi yaka olmak
üzere toplam 1.452’dir.

1998 yılından bu yana tüm beyaz yaka
çalışanlara uygulanan bu süreçte,
şirket hedeflerine paralel, kişisel bazda
hedef kartları tanımlanmakta, sayısal
ve ölçülebilir kriterlerle objektif bir
değerlendirme süreci işlemektedir.
Türkiye’de insan kaynakları yönetimi
alanında “en iyi uygulamaların”
belirlenmesi ve ödüllendirilmesi
amacıyla düzenlenen ve alanında
Türkiye’de en yüksek prestije sahip
ödül olarak görülen PERYÖN (Türkiye
Personel Yönetimi Derneği) İnsan
Yönetimi Ödülleri çerçevesinde Aygaz,
Performans Yönetimi Sistemi ile 2010
yılında en iyi uygulama ödülünü aldı.

Eğitim ve gelişim planlama
Aygaz her kademede çalışanının eğitimi

ve gelişimi için kaynak ayırmaktadır.
360 derece yetkinlik değerlendirme
sistemleriyle çalışanların yetkinlikleri
ölçülmekte, kişisel gelişim planları
hazırlanmaktadır. Koç Topluluğu ile
entegre bir gelişim platformu olan Koç
Akademi sistemiyle Aygaz’da Toplu
Eğitim Planlama’dan Kişisel Gelişim
Planlama’ya geçiş sağlanmıştır.
Ortak gelişim ihtiyaçlarına bağlı
tasarlanan eğitimlerin yanında mesleki,
teknik, belgelendirme ve kişisel gelişim
eğitimleriyle birlikte 2010 yılında
toplam 24.239 adam*saat eğitim
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533

LPG Yetkili Personel kurslarında
eğitmen olmaya hak kazanan
Aygaz eğitmenleri tarafından
533 kişinin eğitim alması
sağlanmıştır.

yapılmış ve kişi başı 24,63 saat eğitim
gerçekleştirilmiştir.
“LPG Yetkili Personel Kursları Eğitmeni
Mühendis Yetki Belgesi” alarak LPG
Yetkili Personel kurslarında eğitmen
olmaya hak kazanan Aygaz eğitmenleri
tarafından 2010 yılında bayi ve abone
servis görevlisi, tanker operatörü,
tüpgaz nakliye şoförü, alt işveren, mavi
yaka, tesis personeli ve teknik personel
(beyaz yaka, teknik servis, AÇM vb.)
olmak üzere 533 kişinin eğitim alması
sağlanmıştır.
Çalışan memnuniyeti
Aygaz, çalışanlarına verdiği değerin

bir göstergesi olarak, 1996 yılından bu
yana Çalışma Hayatı Değerlendirme
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ve İyileştirme Anketi uygulamaktadır.
Bu uygulamayla Aygaz, çalışanlarının
iş hayatındaki memnuniyet ve bağlılık
düzeyini ölçmekte, iyileştirmeye
yönelik faaliyet planları oluşturarak
hayata geçirmektedir. Aygaz,
2010 yılında 5 üzerinden 3,88’lik
memnuniyet puanına ulaşmıştır.
İnsan kaynakları uygulamalarında
çalışanlarının görüşlerini önemli bir
girdi olarak alan Aygaz, Çalışma
Hayatı Değerlendirme ve İyileştirme
Anketi’ni önemsemektedir. Sonuçlara
yönelik aksiyonlar alınmasına
kaynak ayıran Aygaz, etkin faaliyetler
gerçekleştirmekte ve bu faaliyetlerin
memnuniyet üzerindeki etkisini bir
sonraki yıl düzenlediği memnuniyet
anketiyle takip etmektedir.

İnsan kaynakları politikası
Koç Topluluğu’nun diğer şirketlerinde

olduğu gibi Aygaz’da da “En değerli
sermayemiz insan kaynağımızdır”
yaklaşımı insan kaynakları politikasının
temelini oluşturmaktadır. Aygaz’ın
vizyonu, tüm kaynakları yöneten
stratejik avantajı olarak gördüğü insan
kaynağının memnuniyet ve bağlılığını
kuracağı sistem ve uygulamalarla en üst
düzeyde tutarak, “Türkiye’nin çalışılmak
için en çok tercih edilen şirketi” olmaktır.
İnsan kaynakları misyonu ise yaratıcı,
dinamik, bilgili, motive olmuş, etkin ve
verimli bir Aygaz ekibinin sürekliliğini
sağlamak için tüm şirket yönetimine

ve çalışanlarına destek vermek, ilgili
birimlerle koordineli olarak insan
kaynakları sistemlerini kurmaktır.
Toplu İş Sözleşmesi uyarınca
belirlenen sendika işyeri temsilcileri
dışında, İnsan Kaynakları uzmanları,
çalışanlarla İnsan Kaynakları
Müdürlüğü arasındaki iletişimi
ve koordinasyonu sağlamakla
görevlidirler. Tüm çalışmalarda Koç
Topluluğu tarafından yayınlanan Etik
Kurallar dikkate alınmakta ve Koç
Topluluğu tarafından imzalanmış
olan Global Compact Anlaşması
çerçevesinde uygulamalarda adil bir
yaklaşım sergilenmektedir.

3,88

Çalışma hayatı değerlendirme ve
iyileştirme anketine göre Aygaz,
2010 yılında 5 üzerinden 3,88’lik
memnuniyet puanına ulaşmıştır.
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Kurumsal vatandaşlık

Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerini “geçmiş” ve
“gelecek” eksenlerinde gerçekleştiren Aygaz, kurumsal
vatandaşlık geleneğine uygun olarak geçmişe sahip çıkarken,
geleceğe de yatırım yapmaya devam etmektedir.

Aygaz her gün binlerce eve, yüz
binlerce kişiye ulaşan bir marka olarak
toplumun beklentilerini karşılayan
sosyal sorumluluk projelerine destek
olmaktadır. “Tüketiciye en yakın şirket”
olma hedefiyle Aygaz, asıl hizmet alanının
yanı sıra sosyal sorumluluk projelerini
belirlerken paydaşlarının beklentilerini de
göz önünde bulundurmaktadır. Bugüne
kadar eğitim, tarih, arkeoloji, kültür-sanat
ve sağlık alanlarında çeşitli çalışmalara
destek veren Aygaz, geçmişe değer
veren ve geleceğe yatırım yapan bir
kurum olarak tutarlı, sürdürülebilir ve
kapsamlı sosyal sorumluluk projeleri
gerçekleştirmektedir.
Çevre
Yarın Hava Nasıl Olacak? projesi
“Yarın Hava Nasıl Olacak?” bir farkındalık
yaratma kampanyasıdır. Aygaz’ın bu proje
ile amacı, iklim değişikliğine karşı çözüm
yollarını kamuoyuyla beraber aramak, bu
çözüm yollarını arayan taraflara katkıda
bulunmaktır. Bu amaçla, Çevre ve
Orman Bakanlığı ile çevre politikaları ve
eğitimlerinde öncü uluslararası bir kuruluş
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4.058

92 okulun öğrencilerinin de içinde yer aldığı
186 seansta toplam 4.058 kişiye iklim
değişikliği eğitimi verilmiştir.

Aygaz, gelecek üç yılda “Yarın hava nasıl olacak?” sorusuyla,
Türkiye’nin dört bir köşesine gidecek ve iklim değişikliğiyle ilgili
duyarlılığı artırmak için çaba gösterecektir.

olan Bölgesel Çevre Merkezi’yle (REC)
işbirliği yapılmıştır.
Ülkemizde çevre ve iklim değişikliği
üzerine farkındalık, dünya ve Avrupa
ortalamalarının altında olduğu için
Aygaz, topyekûn bir seferberlik
yaratmak için harekete geçmiştir.
Bu nedenle Aygaz, gelecek üç yılda
“Yarın hava nasıl olacak?” sorusuyla,
Türkiye’nin dört bir köşesine gidecek ve
iklim değişikliğiyle ilgili duyarlılığı artırmak
için çaba gösterecektir.
Kampanya kapsamında 2010 yılında
11 il ziyaret edilmiştir. Her ilde bir
hafta kalınmış kent merkezinde büyük
bir çadır kurularak, iki özel teknoloji,
gezici bir planetaryum ile “sihirli küre”
olarak adlandırılan küresel simülasyon

cihazı yardımıyla, eğitimlerin etkili ve
akılda kalıcı olmasına çalışılmıştır.
Eğitimlerde öncelikli hedef kitle lise ve
üniversite öğrencileridir. Günde, her
biri 90 dakikadan oluşan beş seans
yapılmış ve son seans halka açık
olarak gerçekleştirilmiştir. 27 Eylül’de
Sivas’ta başlayan kampanya, Urfa, Van,
Kars, Trabzon, Samsun, Kastamonu,
Eskişehir, Antalya ve İzmir’in ardından
Tekirdağ’da noktalanmıştır. 92 okulun
öğrencilerinin de içinde yer aldığı 186
seansta toplam 4.058 kişiye iklim
değişikliği eğitimi verilmiştir.
Sağlık
Şeker Çocuklar’a destek
Aygaz, 2004 yılından bu yana,
diyabetik çocukların diyabetle
yaşamayı öğrenmesine yardımcı

4 3

440

Aygaz çalışanları, Ülkem İçin Kan Veriyorum
kampanyası kapsamında, 440 ünite kan
bağışlamıştır.

olmayı ve çocukların yaşam kalitesini
yükseltmeyi amaçlayan Çocuk ve
Adolesan Diyabetikler Derneği’ne
destek vermektedir. Derneğin, diyabetik
çocukları sosyalleştirmeye yönelik en
önemli çalışmalarından birini, her yıl
Temmuz ayında İstanbul Üniversitesi’nin
Enez Sosyal Tesisleri’nde Aygaz’ın
desteğiyle gerçekleştirilen Diyabetik
Çocuklar Kampı oluşturmaktadır.
Güvenli Annelik Projesi
Aygaz’ın desteklediği bir diğer proje ise,
TAP Vakfı tarafından gerçekleştirilen
Güvenli Annelik Projesi kapsamında
İstanbul, Düzce ve Diyarbakır’dan sonra
2010 yılında Ordu’da güvenli annelik
programı uygulanmış ve 679 gebeye,
80 lohusaya ve 70 sağlık hizmeti
sunucusuna eğitim ve danışmanlık
verilmiştir.
Ülkem İçin Kan Veriyorum
Aygaz, Koç Topluluğu bünyesinde
yer alan yaklaşık 90 bin çalışan ve 13
bin bayiyi kapsayan Ülkem İçin Kan
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Veriyorum kampanyasına katılmış ve
440 ünite kan bağışlanmıştır.
Kültür-Sanat
Kayıp şehir Sagalassos uyanıyor
Ekonomik kalkınmanın sosyal ve kültürel
kalkınmadan bağımsız olmadığını bilen
Aygaz, her gün yüz binlerce kişiye
ürün ve hizmetlerini ulaştıran bir marka
olarak, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla
geçmişe sahip çıkmaya ve geleceğe
yatırım yapmaya çalışmaktadır. Kayıp
şehir Sagalassos’un uyandırılması
projesine 2005 yılından bu yana tek
Türk sponsor olarak destek veren
Aygaz sayesinde kentin sembolü olan
Antoninler Çeşmesi’nin restorasyonunu
2010 yazında tamamlanmıştır.

UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne
aday Sagalassos’taki kazılara yaşanan
ekonomik krizlere rağmen altı yıl
aralıksız süren Aygaz’ın desteği, bölge
halkına istihdam olanağının yanı
sıra sosyal gelişim için fırsatlar da
sunmuştur.

24.000
Aygaz ve Opet’in ana sponsor olarak desteklediği
Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde 30 gün
boyunca 90 gösteri sahnelenmiş, 24.000’e yakın
izleyiciye ulaşılmıştır.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’na
destek
Farklı kültürlerin aynı sahneyi paylaşarak
yaratıcılığı nasıl beslediğini gösteren ve
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından
düzenlenen Uluslararası İstanbul Tiyatro
Festivali, Asya’dan Avrupa’ya uzanan bir
kültür köprüsü gibi, geçmişin değerlerini,
çağdaş tiyatronun özgün örnekleriyle
geleceğe taşımak için, 2010 yılında 17.
kez perdelerini sanatseverlere açmıştır.
Aygaz ve Opet’in ana sponsor olarak
desteklediği festivalde 30 gün boyunca
90 gösteri sahnelenmiş, 24.000’e yakın
izleyiciye ulaşılmıştır.

Sarayından Portreler” adlı eser kültürsanat dünyamıza kazandırılmıştır.
Tarihten, arkeolojiye pek çok farklı alana
ilişkin yayınları içeren Aygaz Kitaplığı’nda
şu eserler yer almaktadır: “Türkiye
Baştan Başa Bir Ülke”, “Kapadokya:
Kayalardaki Şiirsellik”,“Tanrılar Dağı

Nemrut”, “Otağ-ı Hümayun”, “Hasbahçe:
Osmanlı’da Bahçe ve Çiçek”,
“Dersaadet’in Fotoğrafçıları”, “Hatıra-i
Uhuvvet-Portre Fotoğrafların Cazibesi”,
“Osmanlı Sarayının Çocukları”, “Troya
Hazineleri”, “II. Meşrutiyet’in İlk
Yılı”, “Hanedan ve Kamera Osmanlı
Sarayından Portreler”.

Aygaz Kitaplığı Projesi
Aygaz, 1996 yılından bu yana
sürdürdüğü Aygaz Kitaplığı Projesi
ile tarih ve kültürüyle yaşadığımız
coğrafyanın zenginliklerini gelecek
nesillere aktarmayı amaçlamaktadır.
Anadolu’nun tarihi, kültürel, coğrafi
ve sanatsal birikimini, belgeleriyle
derleyen Aygaz Kitaplığı ile en son 2010
yılında “Hanedan ve Kamera-Osmanlı
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Yatırımcı ilişkileri
Hissedar değeri yaratma ve yükseltmede dikkat çeken bir yıl: 2010

Kuruluşundan bu yana halka açık
nadir şirketlerden biri olan Aygaz A.Ş.,
yıllardır süregelen bu sorumluluk ile
hissedarlarına değer yaratma bilincini
her zaman ön planda tutmuştur.
Üst düzey yöneticilerinin performans
ölçümünde hissedar değeri yaratımı
önemli kriterlerden biridir. Bu anlayış
ile Aygaz uluslararası standartlarda
yatırımcı ilişkileri ve kurumsal yönetim
uygulamalarına sahiptir ve kendini
geliştirip hissedar değerine katkı
sağlamak için sürekli çalışmaktadır.
Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin önceliği, şirket
bilgilendirme politikası kapsamında pay
sahiplerinin zamanında, doğru, eksiksiz,
anlaşılabilir ve kolay erişilebilir bir şekilde
bilgilendirilmelerini sağlamaktır.
Faaliyetler
2010 yılı yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin
ivme kazandığı bir yıl olmuştur. Mevcut
ve potansiyel yatırımcılarla, LPG iş
modelinin anlatıldığı, son gelişmelerin
üzerinden geçildiği, iştiraklerin (doğal
gaz ve elektrik) projeleri, genel mali yapı
vb. tüm konularla ilgili şeffaf ve detaylı
bilgilendirmelerin sağlandığı görüşmeler
yapılmıştır.

2010 yılında, Yatırımcı İlişkileri Birimi,
üst yönetimin de katılım gösterdiği
Londra, New York ve kıta Avrupası’nı
kapsayan konferans ve roadshowlara
katılmıştır. Şirket merkezini ziyarete
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gelenler ve telekonferanslarla beraber
toplam 260 yatırımcı ile birebir görüşme
gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler,
Aygaz’ın yurtdışı bilinirliği ve yatırımcı
talebini artırmada ciddi katkı sağlamıştır.
2010 yılında alınan kurumsal yönetim
derecelendirme raporu ve 10 üzerinden
8,46 (%84,60) not ile Aygaz, Kurumsal
Yönetim İlkeleri’ne uyum sağladığını

Ekonomik
dalgalanmalara
ve krizlere karşı
dayanıklılık

İştiraklerde
büyüme
potansiyeli

Enerji alanında
zengin portföy
“LPG, elektrik,
doğal gaz,
rafineri”

göstermiş ve İMKB Kurumsal Yönetim
Endeksi’ne de dahil olmuştur. Tüm bu
gelişmelerin olumlu etkisi, 2010 yılında
hisse performansı ile ortaya çıkmaktadır.
Sürekli güncellenen şirket yatırımcı
sunumları ve diğer bilgilendirici
dokümanlar www.aygaz.com.tr adresi,
yatırımcı ilişkileri bölümünde erişime
açıktır.

Kuruluşundan
bugüne
sektörün lideri
ve en güçlü
markası

Aygaz’ın hissedar
değeri yaratan
güçlü yönleri

Sürdürülebilir
faaliyet
kârlılığı

Türkiye’de
LPG
sektöründe
halka açık ilk
ve tek şirket

Hissedar
değerini
artırma odaklı
yönetim
stratejileri

Güçlü nakit
yaratımı ve
sağlam mali
yapı

Yıllık performans
Aygaz Hissesi

Hisse performansı
Aygaz hisse değeri TL bazında bakıldığında, 2010 yılında
%96’lık bir artış göstererek; %58 artış gösteren İMKB 100 ve
%57 artış gösteren İMKB 30’u açık ara geride bırakmıştır.

Aygaz şirket değeri 16 Aralık 2010 tarihinde 8,46 TL fiyat ve
2,54 milyar TL (1,67 milyar USD) piyasa değeri ile tarihinin en
yüksek değerine ulaşmıştır. Hisse senedi performansının bu
başarısının arkasında, genel makroekonomik faktörler kadar,
şirketin ön plana çıkardığı entegre bir enerji şirketi olma hedefi
ve büyüme planları etken olmuştur.

2009/2010

İMKB 100

2008/2009

AYGAZ Piyasa Değeri

%96
%58
%22
%-1

AYGAZ PD’e endekslenmiş İMKB 100

2500

2300

2100

1900

Aygaz hissesi, düzenli nakit yaratımı sağlayan LPG işi, doğal
gaz, elektrik ve rafinaj gibi enerji sektörlerinin tümüne tek elden
yatırım fırsatı sunmasıyla ön plana çıkmaktadır. Ayrıca kâr
dağıtımında Aygaz, kurumsal yönetim ilkeleri ile paralel olarak,
Şirket ve pay sahiplerinin menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı
bir politika izlemektedir.
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Risk yönetimi
Aygaz’da risk yönetimi çalışmaları başarıyla yönetilmektedir.

Enerji sektörü diğer sektörlere nazaran
çok değişik riskleri içerisinde barındıran
bir yapıdadır. 50 yıllık tecrübesi ve
bilgi birikimi ile bugüne kadar çalışma
alanlarındaki risklerini en iyi şekilde
yöneten Aygaz, yeni oluşan riskler ve
değişen risk yönetimi uygulamaları
kapsamında, bu etkinliğini daha da
artırmayı hedeflemektedir. Aygaz’da
Kurumsal Risk Yönetimi (KRY), Stratejik
Planlama ve Yönetim ana sürecinin bir
alt başlığı olarak ele alınmış ve şirket
süreçlerine eklenmiştir.
2010 yılı içinde Aygaz’ı etkileyebilecek
stratejik, operasyonel, finansal ve sair
her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi,
etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu
risklerin şirketin kurumsal risk alma
profiline uygun olarak yönetilmesi,
raporlanması, karar mekanizmalarında
dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin
iç kontrol sistemlerinin oluşturulması
ve entegrasyonu konularında Aygaz
Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde
bulunmak amacıyla bir “Risk Yönetim
Komitesi” kurulmuştur.
Aygaz’ın karşı karşıya olduğu riskler olay
ve fonksiyon bazında ilgili birimlerimiz
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Aygaz, şirketin iş süreçlerini etkileyebilecek bireysel, teknolojik
ve doğal nedenlerden oluşabilecek risklerin yönetiminde köklü
geçmişinin tecrübelerinden faydalanmaktadır.

tarafından başarıyla yönetilmektedir.
Ancak risklerin yönetimi için entegre bir
yapının kurulması gerekliliği göz önünde
bulundurularak 2010 yılı içerisinde
oluşturulan Kurumsal Risk Yönetimi
(KRY) Ekibi, KRY prensiplerini ortaya
koymak, gerekli alanlarda uygulamaya
sokmak, risklerin belli bir koordinasyonla
yönetilmesini sağlayarak, merkezi takibinin
yapılabilmesi için çeşitli adımlardan oluşan
bir çalışma planı hazırlamıştır.
Finansal riskler
Aygaz, finansal piyasalardaki

dalgalanma ve belirsizliklere bağlı
muhtemel olumsuz gelişmelerin, şirketin
mali performansı üstündeki etkilerini
en aza indirmeyi hedeflemektedir.
Şirket, faaliyetleri gereği, kur ve faiz
oranlarındaki değişimlere bağlı olan
finansal risklere maruz kalmaktadır.
Operasyonel riskler
Aygaz, şirketin iş süreçlerini

etkileyebilecek bireysel, teknolojik
ve doğal nedenlerden oluşabilecek
risklerin yönetiminde köklü geçmişinin
tecrübelerinden faydalanmaktadır.
Aygaz, kuruluşundan itibaren denetim
faaliyetlerine büyük önem vermektedir.

Genel Müdür’e bağlı olup Denetimden
Sorumlu Komite’ye de raporlama
yapmakta olan Denetim Müdürlüğü,
şirket süreçlerinin analizlerini yapıp
riskli görülen konuları Üst Yönetim’e
raporlayarak daha etkin bir iç kontrol
yapısı oluşturma yolunda çalışmalarına
devam etmektedir. Ayrıca Koç Holding
İç Denetim Birimleri ve Bağımsız
Denetim Kuruluşu tarafından periyodik
denetlemeler gerçekleştirilmekte, bu
denetimler sonucu oluşturulan raporlar
Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır.
Operasyonel risklerin azaltılması ya
da ortadan kaldırılması konusunda
en önemli araçlardan biri sigortadır.
Sigorta konusunda Aygaz politikası,
tehlikeli maddeler ile iç içe olan faaliyet
alanı sonucu maruz kalınan temel
risklerin %100 kapsam altına alınmasıdır.
Mevzuat tarafından öngörülen zorunlu
sorumluluk sigortalarının yanında
ek teminatlarla sigorta kapsamı
genişletilmektedir.

ya da olayların yaratacağı tehdit ve
fırsatların öngörülebilmesini, tehditlerin
olumsuz etkisinin sınırlamasını ve
fırsatlardan azami şekilde faydalanmak
amacıyla gerekli sistemlerin
kurulmasını, kullanılacak yöntemlerin
ve araçların tanımlanması süreçlerini
kapsar. Kurumların hissedarlarına
mümkün olabilen en yüksek değeri
sağlayabilmeleri amacıyla yürüttükleri
faaliyetler, fırsatları ve riskleri de
beraberinde getirmektedir. Şirketlerin bu
riskleri anlaması ve bunları yönetmesi,
hedeflerine ulaşmaları açısından son
derece önemlidir.
Şirket stratejik risklerinin kontrol
ve yönetimi, üst yönetimin
sorumluluğundadır. Bu çerçevede
şirket içi iletişim kanallarının etkinliği,
operasyonel sistemlerin çalışırlığı,
mevcut yönetim kapasite ve becerileri
ve tüm bu kaynakların dış ekonomik,
teknolojik ve diğer çevresel faktörlere
karşı yeterliliği gibi etkenler ön plana
çıkmaktadır.

Stratejik riskler
Stratejik Risk Yönetimi şirketin stratejik

hedeflerine ulaşmak için çaba harcarken
karşı karşıya kalabileceği gelişmelerin
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU
1) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Aygaz, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin, tüm sermaye piyasası ve şirketler açısından fayda ve öneminin bilincindedir. Küreselleşen dünyada uluslararası
standartlara uyum, sürdürülebilir hissedar değeri yaratmak, yurt dışı piyasalardan fon sağlamak ve istikrarlı büyüme için çok büyük önem taşımaktadır.
Bu bağlamda kurumsal yönetim, şirketlerin yönetim kalitelerini artırmaya, risklerin azaltılıp daha iyi yönetilmesine, finansman ve sermaye piyasalarında
güvenilirlik ve saygınlığın yükseltilmesine de ciddi katkı sağlamaktadır.
Aygaz olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı karar ile kabul edilen ‘Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlamak
için üst seviyede çaba gösterilmektedir.
2005 yılı Genel Kurul’undan itibaren, 7 dönemdir “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları” hazırlanmakta ve şirket internet sitesi (www.aygaz.com.
tr) ve faaliyet raporları içinde yayımlanmaktadır. Aygaz’ın Koç Topluluğu şirketi olmasından kaynaklanan köklü kurumsal kimliği, bu yöndeki adımlarını
hızlandırmaktadır. Aygaz’ın yönetim yapısı ve süreçleri, bu düzenleyici kurallara uyumlu olarak şekillenmiştir.
AYGAZ A.Ş. ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, şirketin hak ve yararlarını da gözetecek şekilde gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler
hariç olmak üzere hissedarlarının, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlamaktadır.
Aygaz Yatırımcı İlişkileri Birimi, pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, şirket ile ilgili düzenli ve güvenilir bilgi erişimi sağlanması ve şirket
değerinin artırılması amacıyla toplantı, telekonferans, telefon, e-posta, faks ve açıklama/duyuru gibi bilgilendirme araçlarını kullanmaktadır.
Aygaz üst düzey yöneticilerinin performans değerlendirmesinin, hisse senedi performansı ve ekonomik karlılıkla ilişkilendirilmesi, şirketin hissedar değeri
yaratma konusundaki ciddiyetini göstermektedir.
Henüz uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri
Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanmasını takiben uygulamaya
geçilmesi planlanmaktadır. Henüz uygulanamayan kurumsal yönetim ilkeleri sebebiyle bir çıkar çatışması olmamıştır. Şirket bünyesinde kurumsal
yönetim ilkeleri kapsamında yürütülen çalışmalar raporun ilgili başlıklarında açıklanmıştır.
Dönem içinde ilkelere uyum için yapılan çalışmalar
2010 yılı içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum ile ilgili çalışmalar devam etmiştir. 2010 yılındaki en önemli gelişme, şirketin Kurumsal Yönetim
İlkeleri’ne uyumunun derecelendirilmesi amacıyla Sermeye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme
A.Ş.’den aldığı derecelendirme raporu olmuştur. Derecelendirme sonucu 10 üzerinden 8,46 notu alan Aygaz, raporun yayımlandığı 30 Haziran 2010 tarihi
itibariıyle Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu almış 27 şirket içine 7. sıradan girerek, aldığı ilk notla önemli bir başarıya imza atmıştır.
Aygaz, aldığı bu yüksek not ile Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne büyük ölçüde uyum sağladığını göstermiş ve İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’ne de dahil
olmuştur.
Kurumsal yönetim derecelendirme notu, SPK’nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde, farklı oranda ağırlıklandırılmış dört ana başlık altında
belirlenmektedir. Aygaz’ın özellikle internet sitesini bilgilendirmelerinde çok etkin olarak kullanması “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık” başlığı altında
yüksek not almasında etken olmuştur. Gerek çalışanları, gerek müşterileri ile kurduğu pozitif ilişkileri ve gelişmiş kurumsal yönetim uygulamaları ile
“Menfaat Sahipleri” başlığında da Türkiye ortalamasının üzerinde not aldığı memnuniyetle gözlemlenmiştir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Genel Kurul gündem maddeleri içine; güncel “Kâr Dağıtım Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi maddesi
eklenmiştir. Ayrıca yine Genel Kurul’da ortakları bilgilendirmek amacıyla “Şirket Bilgilendirme Politikası” okunmuş ve ortakların görüşleri sorulmuştur.
Şirketin internet sitesi ve faaliyet raporu, ilkelere tam uyum açısından gözden geçirilmiş ve revizyonlar yapılmıştır. Genel Kurul tarihinden üç hafta önce
gündem, ilgili bilgilendirme dokümanları ve vekâletname örneği Aygaz internet sitesine eklenmiş ve aynı anda şirket merkezinde pay sahiplerinin erişimi
için hazır bulundurulmuştur.
Önümüzdeki dönemde ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.
2010 yılı faaliyet dönemini kapsayan ve “Pay Sahipleri”, “ Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık”, “Menfaat Sahipleri” ve “ Yönetim Kurulu” olmak üzere dört
ana başlık altında toplanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuza aşağıda yer verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Ömer M. Koç 								
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Osman Turgay Durak

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2) Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Aygaz’da pay sahipleri ile ilişkiler Finansman Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yürütülmektedir. Yetkili kişiler
Mehmet Özkan ve Selin Sanver’dir. Bu birime yatirimci@aygaz.com.tr ya da investor@aygaz.com.tr adreslerinden e-mail ile veya (0212) 354 15 15
/1657-1659 dahili numaralarından ulaşılarak her zaman bilgi alınması mümkündür.
Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin başlıca sorumlulukları:
• Bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, şirket ile ilgili düzenli ve güvenilir bilgi erişimi sağlanması
• Pay sahiplerinden gelen soruların yanıtlanması
• Şirket internet sitesi, faaliyet raporu, yatırımcı sunumları, kâr duyuruları vb. iletişim araçlarının pay sahiplerinin eksiksiz ve hızlı erişimini sağlayacak
şekilde güncellenmesi
• Şirket değerinin artırılması amacıyla toplantı, telekonferans, telefon, e-posta, faks ve açıklama/duyuru gibi farklı bilgilendirme araçlarını kullanarak
analist ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması
• Pay sahipleri ile şirket üst yönetimi ve yönetim kurulu arasında çift yönlü bilgi akışının temini
• MKK kayıtları esas alınarak pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması.
3) Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı
Pay sahipleri genel olarak Aygaz’ın kârlılığı, hisse değeri, yatırımları, cirosu, iştirakleri, kâr payı ödemeleri ve stopajı konularında bilgi talep etmekte ve
bu konularda sorular yöneltmektedirler. Talep edilen bilgiler yazılı, sözlü ve elektronik ortamda cevaplandırılmıştır. Ayrıca, Finansman Müdürlüğü’nce
dönem içinde yerli/yabancı kurumsal yatırımcılar ve aracı kurum uzmanları ile 260 görüşme yapılmıştır. Bu amaçla hazırlanan sunumlar internet
sitesinde tüm yatırımcıların erişimine açıktır.
Şirketin internet sitesindeki “Yatırımcı İlişkileri” bölümünün, pay sahiplerinin daha kolay kullanabileceği ve daha fazla bilgiye erişebileceği şekilde sürekli
revizyonu sağlanmaktadır.
Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili şirkete
herhangi bir talep yapılmamıştır. Aygaz, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde şirket murakıpları tarafından denetlenmekte, ayrıca Yeminli Mali
Müşavir tarafından ve Genel Kurul tarafından onaylanan Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından da periyodik olarak denetime tabi tutulmaktadır.
4) Genel Kurul bilgileri
Dönem içinde 2009 yılı faaliyetlerinin ibra edildiği Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Nisan 2010 tarihinde %78 oranında hissedar katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Bireysel pay sahipleri ve basın mensupları da toplantımıza ilgi göstermişlerdir.
Genel Kurul’un toplanacağı yer, gündem ve vekâletname örneği Türkiye’de baskılı iki ayrı günlük gazetede, Ticaret Sicili Gazetesi’nde (TSG) ve özel
durum açıklamaları ile 21 gün öncesinden kamuoyuna duyurulmuştur.
2009 yılı faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim raporu, mali tablolar ve dipnotları, Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul
tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Kâr dağıtım önerisi İMKB ve SPK’ya Genel Kurul öncesi bildirilmiştir.
Genel Kurul’da pay sahiplerinin sordukları sorular şirket üst yönetimince cevaplandırılmıştır.
Malvarlığı satımı, alımı, kiralanması kararlarının Genel Kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmede hüküm yoktur. Genel Kurul tutanakları
TSG’de tescil ve ilan edilmekte, ayrıca şirket merkezinde ve şirket internet sitesinde pay sahiplerine açık tutulmaktadır.
5) Oy hakları ve azınlık hakları
Şirkette pay sahiplerinin oy hakkında imtiyaz yoktur. Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır. Azınlık payları doğrudan veya
vekilleri aracılığıyla Genel Kurul’da temsil edilmektedir. Şirketin ana sözleşmesinde, birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin hüküm bulunmamaktadır.
6) Kâr dağıtım politikası ve kâr dağıtım zamanı
Şirketin kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Kâr dağıtımı yasal mevzuata uygun ve mevzuatta belirtilen sürelerde
gerçekleştirilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun, hem pay sahipleri hem de şirket menfaatlerini göz önünde bulunduracak bir kâr dağıtım
politikası belirlenmesi ve açıklanması amaçlanmıştır. Mevcut kâr dağıtım politikası 15.03.2010 tarihli Şirket Yönetim Kurulu toplantısında revize edilerek
aşağıdaki şeklini almıştır:
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“Şirketimiz; uzun vadeli stratejileri, yatırım, finansman planları ve kârlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğ ve düzenlemelerine istinaden
hesaplanan dağıtılabilir kârdan, SPK tarafından belirlenen asgari kâr dağıtım oranından az olmamak üzere bir oranda temettüyü nakit veya bedelsiz
pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılabilir. Önümüzdeki üç yıla ilişkin politikamız bu yöndedir. Bu
politikada yapılacak herhangi bir değişiklikte kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir. Zaman içinde mevzuatta ve yatırım ihtiyaçlarında meydana gelecek
değişiklikler doğrultusunda bu politika revize edilebilecek, bu durumda değişiklikler Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kamuoyuna açıklanacaktır.”
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirket internet sitesinde bulunan Kâr Dağıtım Politikası 7 Nisan 2010 tarihli Genel Kurul’un bilgisine sunularak,
ortakların bilgi edinmeleri sağlanmıştır.
7) Payların devri
Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8) Şirket bilgilendirme politikası
Şirketin yıllık olağan Genel Kurul toplantısından sonra, ticari sır niteliği taşımayan yıllık bilgiler ve gelecek döneme ilişkin beklentiler yazılı ve görsel basın
aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır. Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde, gerekli özel durum açıklamaları da zamanında
yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 23. maddesine
uygun olarak 7 Nisan 2010 tarihli Genel Kurul’da, şirket yönetimi tarafından hazırlanan ve şirket internet sitesinde yer alan, şirketin bilgilendirme
politikası hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmiştir.
Şirketin bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kişiler, Genel Müdür Yağız Eyüboğlu ve Mali Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Tezel’dir.
Münhasıran kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve şirkete yöneltilen soruları cevaplamak üzere Yatırımcı İlişkileri Birimi
görevlendirilmiştir. Şirkete yöneltilen yazılı ve sözlü sorular bu birim tarafından cevaplandırılmaktadır.
9) Özel durum açıklamaları
Aygaz 2010 yılı içinde değişik tarihlerde 13 özel durum açıklaması yapmıştır. Bu açıklamaların Türkçe ve İngilizce metinlerine şirket internet sitesinden
erişilebilmektedir.
10) Şirket İnternet sitesi ve içeriği
Şirketin internet sitesi www.aygaz.com.tr adresinde hizmet vermektedir. Sitedeki Yatırımcı İlişkileri bölümünde aşağıdaki konu başlıkları yer almaktadır.
• Hisse Bilgisi ve Haberleri
• Hisse Senedi Hesap Makinesi
• Hisse Senedi Grafikleri
• Analist Listesi ve yayımladıkları güncel raporlar
• Temettü ve Bedelsiz Dağıtımları
• Sermaye Artırımları
• Finansal Tablolar
• Faaliyet Raporları
• Özel Durum Açıklamaları
• Son Durum İtibariyle Ortaklık ve İştirak Tablosu
• Yönetim Kurulu

• Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu
• Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
• Bilgilendirme Politikası
• Kâr Dağıtım Politikası
• Genel Kurul Toplam Gündem, Katılım Cetveli ve Tutanakları
• Vekaleten Oy Kullanma Formu
• Ticaret Sicil Bilgileri
• Ana Sözleşme
• Yatırımcı Sunumları ve Çeyreksel Kâr Duyuruları
• Sıkça Sorulan Sorular
• İletişim

11) Gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi/sahiplerinin açıklanması
Aygaz A.Ş.’nin sermayesinde, Koç Holding ve Liquid Petroleum Gas Development Company Ltd.’nin toplam %65,20 oranında pay sahibi olduğu,
şirket ile ilgili belgelerde açık olarak yer almaktadır. Ayrıca Koç Ailesi bireylerinin “gerçek kişi, nihai hakim pay sahibi” konumunda oldukları kamu
tarafından bilinen bir husus olduğundan, ayrıca bir hesaplama yapılmamış ve kamuya duyurulmamıştır.
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Yönetim Kurulu üyeleri, üst yönetim ve sermayenin doğrudan ya da dolaylı olarak %5’ine sahip pay sahipleri, şirketin sermaye piyasası araçları ve hisse
senetleri üzerinde yapmış oldukları işlemleri ve sonuçlarını kamuya açıklarlar. Bu doğrultuda hisse senetlerine ilişkin alım, satım işlemleri hakkında
gerekli bildirimler İMKB’ye gönderilmek suretiyle, Borsa Bülteni’nde yayımlanmaktadır.
12) İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin kamuya duyurulması
Aygaz Yönetim Kurulu üyeleri, denetçileri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile imza yetkisini haiz müdürleri Ticaret Sicili’ne kayıtlıdır ve ilgili
Yönetim Kurulu kararları, Özel Durum Açıklaması ile İMKB ve SPK aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Bu kişilerin isimleri yıllık faaliyet raporunda
“Yönetim Kurulu” ve “Yönetim Kadrosu” kısmında yer almaktadır. Rapor tarihi itibarıyle idari sorumluluğu bulunanlar faaliyet raporu sayfa 8 ve 12’de
yer aldığı gibidir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
13) Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi
Şirketin menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak bilgilendirilmektedir.
Şirket çalışanları, düzenlenen İç İletişim toplantılarında bilgilendirilmektedir.
Aygaz Gebze İşletmesi mavi yakalı çalışanları ve gemilerde görev yapan gemi adamları ilgili iş kollarına göre sendikalıdırlar. Söz konusu çalışanlara
sendika temsilcileri vasıtası ile bilgilendirme yapılmaktadır.
Bayiler ile her yıl bölgesel ya da tüm bayileri kapsayan genel toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılarda şirket faaliyetleri hakkında bilgilendirme
yapılmakta, bayi talep ve önerileri alınmaktadır.
Tedarikçiler ile birebir ve gruplar halinde yapılan toplantılarda karşılıklı bilgi paylaşımı gerçekleştirilmektedir.
Diğer yandan internet sitesi, e-bültenler, teknik yayınlar, şirket dergisi “Aygaz Dünyası” yoluyla da geniş bir bilgilendirme faaliyeti yürütülmektedir.
Bayilerle iletişimi artırmak için hazırlanan Bayi Portalı etkin bir şekilde kullanılmaya devam etmektedir.
14) Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı
Menfaat sahipleri ile yapılan toplantılarda, katılanlar talep ve önerilerini dile getirme imkânı bulmakta, bu talep ve öneriler yöneticiler tarafından
değerlendirmeye alınmaktadır. Ayrıca şirket içinde oluşturulan Bireysel Öneri Sistemi ve e-posta havuzları ile yeni fikirlerin gündeme gelmesine fırsat
tanınmakta, uygulamaya alınanlar ödüllendirilmektedir.
15) İnsan kaynakları politikası
İnsan kaynakları politikası ile ilgili detay bilgilere, faaliyet raporu sayfa 38’de yer verilmiştir.
Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda bir şikayet gelmemiştir.
16) Müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler hakkında bilgiler
Aygaz, ürün ve hizmetleri ile ilgili mutlak müşteri memnuniyeti sağlanmasını temel stratejilerinden biri haline getirmiştir. Şirket, müşterilerine sunulan
ürün ve hizmet kalitesinin müşteriler nezdindeki değerlendirmesini, gerek şirket gerekse bağımsız kuruluşlar tarafından periyodik olarak yapılan
“Müşteri Memnuniyeti” araştırmalarıyla takip etmekte ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili hedeflerini bu ölçümlemeler ile şekillendirmektedir.
Şirket ISO 9001-2000 ve ISO-14001 belgelerine sahip olup bu belgelerin gerektirdiği prosedürleri uygulamaktadır.
Müşterinin sürekli temas halinde bulunduğu bayi ve bayi servis elemanlarının kıyafetleri, bayi mağazaları ve araçlarının standart hale getirilmesi için
belirli bir program çerçevesinde çalışmalar yapılmış ve hedefler yakalanarak müşterilerin Aygaz’ı belli standartlar çerçevesinde tanıması sağlanmıştır.
Bayilerin, Aygaz servis ve sipariş görevlilerinin, çeşitli yönlerden gelişimlerini hızlandırmak ve onlara yeni bilgiler vermek amacı ile belirli aralıklarla
iletişim, geliştirme, organizasyon, temel finans bilgileri gibi eğitimler düzenlenmiştir.
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Aygaz Eğitim Otobüsü ile 2010 yılında toplam 121 eğitimle 1.629 abone servis ve sipariş görevlisine, “Mükemmel Hizmet ve Güvenlik Eğitimi”
verilmiştir.
Koç Holding tarafından her yıl gerçekleştirilen Tüpgaz Müşteri Memnuniyeti Araştırması’nda, Aygaz tüpgaz müşterilerinin bağlılık puanı 76 olarak
gerçekleşmiştir. Otogazda bu değer 77’dir.
17) Sosyal sorumluluk
Sosyal sorumluluk ile ilgili detay bilgilere, faaliyet raporu sayfa 42’de yer alan “Kurumsal Vatandaşlık” başlıklı bölümden erişilebilir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
18) Yönetim kurulunun yapısı, oluşumu ve bağımsız üyeler
Aygaz Yönetim Kurulu 1 Başkan, 1 Başkan Vekili ve 5 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri raporda yer almaktadır.
Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye bulunmamaktadır. Ana pay sahibini temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri, şirket dışında Koç Holding bünyesindeki
şirketlerin yönetim kurullarında da görev alabilmektedirler.
19) Yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri
Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Şirket ana sözleşmesinde,
Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nda üye seçimi için öngörülen şartları taşımaları gerektiği belirtilmektedir.
20) Şirketin misyon ve vizyonu ile stratejik hedefleri
Şirketin vizyonu; Başta LPG ve doğal gaz olmak üzere Türkiye ve potansiyel pazarlarda enerji çözümleri sunan öncü şirket olmaktır.
Misyonu ise Koç Topluluğu değerlerine uygun çalışma prensibi ile; yüksek kalite ve güvenlik standartlarını ön planda tutarak, topluma ve çevreye
duyarlı bir şekilde başta LPG olmak üzere faaliyet gösterdiği her alanda en iyi ürün ve hizmeti sunmaktır.
Bu misyonun gerçekleştirilmesine yönelik stratejilere ilişkin faaliyet ve sonuçlar önceden belirlenmiş performans göstergeleri ile Yönetim Kurulu
tarafından düzenli olarak takip edilmekte ve yıllık raporlarda sonuçlara yer verilmektedir.
21) Risk yönetim ve iç kontrol mekanizması
Risk yönetimi ve iç control mekanizması ile ilgili detay bilgilere, faaliyet raporu sayfa 48’de yer alan “Risk Yönetimi” başlıklı bölümden erişilebilir.
22) Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları
Yönetim Kurulu, TTK ile Genel Kurul’a verilmiş olan yetkiler haricinde şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin
yetki ve sorumlulukları, şirket ana sözleşme hükümlerine göre hazırlanan imza sirküleri ile düzenlenmektedir. (Ana sözleşme, Madde: 10)
23) Yönetim Kurulu’nun faaliyet esasları
Yönetim Kurulu 2010 yılı içinde 16 toplantı yapmıştır. Gündem, şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile şirketin ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.
Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması Genel Müdür ve Mali Genel Müdür Yardımcılığı tarafından gerçekleştirilmektedir.
Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı yoktur. Dönem içinde tüm kararlar oy birliği ile alınmıştır.
24) Şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirketle işlem yapmamakta ve herhangi bir rekabetçi oluşumun içinde yer almamaktadırlar.
25) Etik kurallar
Aygaz yarım asırlık tarihinde, dürüstlük, saygınlık, güvenilirlik, etik davranış ve yasalara ve düzenleyici kurallara uyum kültürü ile her zaman örnek
gösterilen bir şirket olmuştur.
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Etik değerlerin tüm çalışanlara aynı etkinlikte yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılmasının teminat altına alınması amacıyla 2010 yılında “Etik
Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri” yazılı hale getirilmiştir.
Etik kurallar ile ilgili uygunsuz durumların daha iyi değerlendirilmesi ve uygulamalarda paralellik sağlanması için süreçte Etik Davranış Kurulu yapısı
öngörülmüştür. Etik Kurul; Genel Müdür, ilgili Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları Müdürü ve Hukuk Müşaviri’nden oluşur.
Kitapçık haline getirilen “Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri” tüm kadrolu çalışanlara gönderilmiş ve kendilerinden bu kitapçığı okuyarak
özlük dosyalarına konulmak üzere son sayfasında bulunan Beyan ve Taahhüt Belgesini imzalamaları istenmiştir.
26) Yönetim Kurulu’nda oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı
Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi, yasal süresi içinde oluşturulmuş olup SPK tebliği ile belirlenen görevleri yürütmektedir. Bu kapsamda, şirketin
muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini
yapmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi ve bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve
bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleşir.
Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine uygunluğuna ve
şirketin finansal durumunu tam olarak yansıttığına ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerin görüşlerini alarak, kendi
değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek zorunda olduğundan, yılda en az dört kez ve gerektiğinde daha sık toplanır.
Denetim Komitesi’nin şirket yönetimi ile birlikte sorumluluğu, iç ve dış denetimin titizlikle sürdürülmesi ve kayıtların, işleyişin ve raporlamaların ilgili
kanun, kural ve yönetmeliklere, ayrıca SPK ve UFRS prensiplerine uygunluğunun sağlanmasıdır.
2010 yılında, Yönetim Kurulu üyelerinden Temel Kamil Atay ve Erol Memioğlu Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak görevlendirilmişlerdir.
Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunu izlemek ve henüz uygulanamayan ilkelerin gerekçelerini incelemek amacıyla, 15 Mart 2010 tarihinde
kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi’nde Yönetim Kurulu üyelerinden Ömer M. Koç ve Osman Turgay Durak görev almışlardır.
2010 yılında Yönetim Kurulu içinde iki yeni komite daha kurulmuştur. Şirketi etkileyebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin tespiti,
değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar
mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza
tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla bir “Risk Yönetim Komitesi” kurulmuştur.
Bu komitenin üç üyeden oluşmasına ve başkanlığına Rahmi M. Koç’un, üyeliklerine Temel Kamil Atay ve Dr. Bülent Bulgurlu’nun getirilmesine karar
verilmiştir.
Şirketin bünyesinde fikir ve strateji üretilmesi, ilgili birimler arasında koordinasyonun sağlanması ve buna bağlı olarak şirketin içinde bulunduğu
sektörlerde özellik taşıyan alanları tespit edip, yeni proje ve yatırımların tasarlanması, planlanması konularında Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde
bulunmak ve kabul edilen strateji ve projelerin yönetiminin takibi amacıyla “Yatırım ve İş Geliştirme Komitesi” kurulmuştur.
İki üyeden oluşan bu komitenin başkanlığına Ömer M. Koç, üyeliğe Osman Turgay Durak getirilmiştir.
27) Yönetim Kurulu’na sağlanan mali haklar
Şirketin 7 Nisan 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 1,050 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.
Şirketin herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi ve yöneticisine kredi kullandırılmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.
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Aygaz Anonim Şirketi
2010 Faaliyet Yılına İlişkin 30 Mart 2011 Tarihli
Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:
1.

Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçimi,

2.

2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme şirketi Güney Bağımsız Denetim 		
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member firm of Ernst&Young Global Limited)’nin Bağımsız Denetim Rapor özetinin 		
okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu’nun 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

3.

Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

4.

Yönetim Kurulu’nun 2010 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

5.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin “Kâr Dağıtım Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

6.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

7.

Yönetim Kurulu üye sayılarının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,

8.

Denetçi üye adedinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçimi yapılması,

9.

Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

10.

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi’nin önerisi üzerine 2011 faaliyet ve 		
hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu’nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun onaylanması.

11.

Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması,

12.

İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13.

Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak 		
olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

14.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın hissedarlar adına Başkanlık Divanı’nca imzalanması ve bununla yetinilmesi konusunda yetki 		
verilmesi,

15.

Dilek ve temenniler.
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Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Teklifi

Şirketin konsolide bilançosunda aktif toplamı 2.803.648.000.-TL ve özkaynak toplamı 1.978.042.000.-TL olduğu 2010 yılı faaliyetlerinden
239.465.000.-TL konsolide vergi sonrası net kâr, yasal kayıtlara göre ise 265.337.275,84 TL net dönem kârı elde edilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 Kanuni İhtiyat, önceki yıllarda ayrılan tutar tavanı aştığı için cari yılda
ayrılmamıştır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 239.465.000.- TL dağıtılabilir dönem kârı elde
edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan 3.926.658,50 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 243.391.658,50 TL’nin
birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 265.337.275,84 TL’si cari yıl kârı olmak üzere toplam 531.483.508,34 TL dağıtılabilir kâr olduğu
görülmektedir.
• SPK Tebliğlerine uygun olarak hesaplanan Cari dönem kârından; 73.260,37 TL’si 1999 yılı öncesi iştirak temettü kazançlarından, 124.926.739,63
TL’si diğer kazançlardan olmak üzere toplam 125.000.000,00 TL’nin Hissedarlara Brüt Nakit Temettü olarak ödenmesine, 11.000.000,00 TL’nin II.
Tertip Yasal Yedek Akçe, bakiye tutarın da fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasının önerilmesine,
Yukarıdaki temettü dağıtım teklifinin Genel Kurul’ca kabulü halinde yasal kayıtlarımız esas alınarak cari yıl kazançlarından karşılanmak üzere
125.000.000,00 TL’nin brüt nakit temettü olarak,
• Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 			
%41,6667 nispetinde 1 Kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,41667 Kr brüt=net nakit temettü,
• Diğer hissedarlarımıza brüt 0,41667 Kr, net 0,35396 Kr nakit temettü ödenmesi,
11.000.000,00 TL tutarında II. Tertip Yasal Yedek Akçe ve bakiye tutarın fevkalade ihtiyat olarak ayrılması, temettü ödemesinin 6 Nisan 2011 tarihinden
itibaren başlanması,
ile ilgili teklifi onaylarınıza sunarız.
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Aygaz Anonim Şirketi Denetçi Raporu
Aygaz Anonim Şirketi
Genel Kurulu’na
Şirketin 2010 yılı hesap dönemi ile ilgili murakabe çalışmalarımızın sonuçları aşağıda görüşlerinize sunulmuştur.
1. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince;
a. Tutulması zorunlu defter ve kayıtların kanunların icaplarına uygun bir şekilde tutulduğu,
b. Kayıtları tevsik edici belgelerin muntazam bir şekilde muhafaza edildiği, ve
c. Şirket yönetimi ile ilgili alınan kararların usulüne uygun şekilde tutulan karar defterine geçirildiği,
görülmüştür.
2. Bu çerçevede, Şirketin hal ve durumu dikkate alındığında, görüşümüze göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI, No:29 sayılı “Sermaye 		
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine ve bu tebliğe açıklama getiren duyurularına uygun olarak hazırlanan 		
ekli 31.12.2010 tarihi itibariyle düzenlenmiş, konsolide mali tablolar Şirketin anılan tarihteki konsolide mali durumu ile anılan döneme ait 		
konsolide faaliyet sonuçlarını doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Netice olarak, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporda özetlenen şirket çalışmaları, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenen
konsolide mali tablolar ile Yönetim Kurulu’nun dönem neticesi ile ilgili önerilerinin tasvibini ve Yönetim Kurulu’nun aklanması hususunu Genel Kurul’un
görüşlerine sunarız.
İstanbul, 8.3.2011
Saygılarımızla,

Serkan ÖZYURT					
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Kemal UZUN

		

Bağımsız Denetim Raporu
Aygaz Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na:
Aygaz Anonim Şirketi (“Aygaz” veya “Şirket”) ve Bağlı Ortaklıklarının (birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan ve
ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özkaynak
değişim tablosunu, konsolide nakit akım tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal tablolarla ilgili olarak Grup yönetiminin sorumluluğu
Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve
dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli
yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını,
uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini
içermektedir.
Bağımsız denetim kuruluşunun sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve
bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak
üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim
tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten
kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde,
mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Grup’un iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç
kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi
tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi
tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun
uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna
inanıyoruz.
Görüş
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar Aygaz Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları’nın 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle finansal durumunu,
aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama
standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Diğer husus
Aygaz Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıklarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak 31 Aralık
2009 tarihi itibariyle düzenlenmiş konsolide finansal tabloları bir başka denetim şirketi tarafından denetlenmiş ve söz konusu şirket 8 Mart 2010 tarihli
denetim raporunda bu konsolide finansal tablolar üzerinde olumlu görüş beyan etmiştir.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Erdem Tecer, SMMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
9 Mart 2011
İstanbul, Türkiye
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE BİLANÇO

Varlıklar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

Dipnot
referansları

Cari dönem
(Bağımsız denetimden
geçmiş)
31 Aralık 2010

Geçmiş dönem
(Bağımsız denetimden
geçmiş)
31 Aralık 2009

Dönen varlıklar
262.429

407.893

265.278

336.541

29

16.051

19.230

9

249.227

317.311

Diğer alacaklar

10

2.107

6.323

Stoklar

11

158.557

81.183

Diğer dönen varlıklar

18

Nakit ve nakit benzerleri

5

Ticari alacaklar
-İlişkili taraflardan alacaklar
-Diğer ticari alacaklar

Satış amacıyla elde tutulan varlıklar

26

Toplam dönen varlıklar

27.101

22.003

715.472

853.943

372.278

-

1.087.750

853.943

Duran varlıklar
Ticari alacaklar

9

847

799

Diğer alacaklar

10

35

33

6

326.448

196.924

Finansal yatırımlar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar

12

853.176

809.936

Maddi duran varlıklar

13

475.306

711.410

Maddi olmayan duran varlıklar

14

7.719

3.957

Ertelenmiş vergi aktifi

27

109

-

Diğer duran varlıklar

18

52.258

27.881

Toplam duran varlıklar

1.715.898

1.750.940

Toplam varlıklar

2.803.648

2.604.883

İlişikte 74 ile 148 sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE BİLANÇO

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

Cari dönem
(Bağımsız denetimden
geçmiş)
31 Aralık 2010

Geçmiş dönem
(Bağımsız denetimden

2.605
444
300.278
110.458
189.820
18.157
12.171
2.637
117.016
453.308

259.223
167.612
53.444
114.168
3.816
10.683
3.596
113.718
558.648

117.747

-

571.055

558.648

108.602
53.299
16.744
40.040

176.230
49.428
14.931
48.359

218.685

288.948

300.000
71.504
(7.442)
223.010
476
373.230
(5.690)
783.489
239.465

300.000
71.504
(7.442)
99.491
378
364.730
(6.384)
577.247
314.604

1.978.042

1.714.128

35.866

43.159

Toplam özkaynaklar

2.013.908

1.757.287

Toplam yükümlülükler

2.803.648

2.604.883

Yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari borçlar

Dipnot
referansları
7
8

- İlişkili taraflara borçlar
- Diğer ticari borçlar
Diğer borçlar
Dönem kârı vergi yükümlülüğü
Borç karşılıkları
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

29
9
10
27
16
18

Satış amacıyla elde tutulan varlıklara ilişkin yükümlülükler

26

Toplam kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Diğer borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri

7
10
17
27

Toplam uzun vadeli yükümlülükler
Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkı
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi
Değer artış fonu
Yabancı para çevrim farkları
Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Finansal riskten korunma fonu
Geçmiş yıllar kârları
Net dönem kârı

19
19
19

Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Azınlık payları

19

geçmiş)
31 Aralık 2009

İlişikte 74 ile 148 sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihinde sona eren yıla ait
konsolide gelir tablosu

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

Dipnot
referansları

Cari dönem (Bağımsız
denetimden geçmiş)
1 Ocak - 31 Aralık 2010

Geçmiş dönem (Bağımsız
denetimden geçmiş)
1 Ocak - 31 Aralık 2009

20
20

4.657.688
(4.156.273)

3.760.710
(3.207.312)

501.415

553.398

(154.513)
(128.180)
(1.806)
27.346
(13.216)

(131.447)
(127.367)
(1.554)
67.665
(17.478)

231.046

343.217

42.448
108.882
(99.034)

53.883
129.433
(152.311)

283.342

374.222

(47.622)
4.437

(50.539)
2.896

240.157

326.579

-

(53)

240.157

326.526

692
239.465

11.922
314.604

28

0,79822
0,79822

1,04868
1,04868

28

0,79822
-

1,04885
(0,00017)

Sürdürülen faaliyetler
Satış gelirleri (net)
Satışların maliyeti (-)
Brüt kâr
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)

21
21
21
23
23

Faaliyet kârı
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
karlarındaki paylar
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

24
25

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi dönem kârı
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri/(gideri)
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri

27
27

Sürdürülen faaliyetler dönem kârı
Durdurulan faaliyetler
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem kârı/(zararı)
Dönem kârı
Dönem kârının dağılımı:
Azınlık payları
Ana ortaklık payları
Hisse başına kazanç
Seyreltilmiş hisse başına kazanç (TL)
- Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç
(bin adet adi hisse senedi)
- Durdurulan faaliyetlerden (bin adet adi hisse senedi)

İlişikte 74 ile 148 sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

31 Aralık 2010 tarihinde sona eren yıla ait
konsolide kapsamlı gelir tablosu

Cari dönem (Bağımsız
denetimden geçmiş)
1 Ocak - 31 Aralık 2010

Geçmiş dönem (Bağımsız
denetimden geçmiş)
1 Ocak - 31 Aralık 2009

240.157

326.526

123.519

18.843

694

6.586

98

(396)

Diğer kapsamlı gelir (vergi sonrası)

124.311

25.033

Toplam kapsamlı gelir

364.468

351.559

Dönem kârı
Diğer kapsamlı gelir / (gider):
Değer artış fonundaki değişim
Finansal riskten korunma fonundaki değişim
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim

Toplam kapsamlı gelirin dağılımı:
692

11.922

363.776

339.637

364.468

351.559

Azınlık payları
Ana ortaklık payları

İlişikte 74 ile 148 sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihinde sona eren yıla ait
konsolide özkaynak değişim tablosu

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

Ödenmiş
sermaye

Karşılıklı
iştirak
sermaye
düzeltmesi

Değer
artış fonu

Sermaye
enflasyon
düzeltmesi
farkı

Kârdan
ayrılan
kısıtlanmış
yedekler

Finansal
riskten
korunma
fonu

Yabancı
para
çevrim
farkları

Geçmiş
yıllar
kârları

Net
dönem
kârı

Ana
ortaklığa ait
özkaynaklar

Azınlık
payları

Toplam
özkaynaklar

300.000

(7.329)

80.648

71.504

360.035

(12.970)

774

581.673

25.765

1.400.100

73.594

1.473.694

Ödenen temettüler

-

-

-

-

-

-

-

(30.000)

-

(30.000)

(316)

(30.316)

Karşılıklı iştirak sermaye
düzeltmesindeki değişim

-

(113)

-

-

-

-

-

-

-

(113)

-

(113)

Azınlık payları ile gerçekleştirilen
işlemler

-

-

-

-

-

-

-

4.504

-

4.504

(42.041)

(37.537)

Yedeklere transferler

-

-

-

-

4.695

-

-

21.070

(25.765)

-

-

-

Döneme ilişkin kapsamlı
gelir / (gider)

-

-

18.843

-

-

6.586

(396)

-

314.604

339.637

11.922

351.559

31 Aralık 2009 itibariyle bakiye

300.000

(7.442)

99.491

71.504

364.730

(6.384)

378

577.247

314.604

1.714.128

43.159

1.757.287

1 Ocak 2010 itibariyle bakiye

300.000

(7.442)

99.491

71.504

364.730

(6.384)

378

577.247

314.604

1.714.128

43.159

1.757.287

Geçmiş yıl kârlarından
transferler

-

-

-

-

8.500

-

-

306.104

(314.604)

-

-

-

Ödenen temettüler (not 19)

-

-

-

-

-

-

-

(100.000)

-

(100.000)

(4.148)

(104.148)

Azınlık payları ile gerçekleştirilen
işlemler (not 3)

-

-

-

-

-

-

-

(887)

-

(887)

(3.837)

(4.724)

Konsolidasyon kapsamına dahil edilen
bağlı ortaklık (Not 1)

-

-

-

-

-

-

-

1.025

-

1.025

-

1.025

Döneme ilişkin kapsamlı gelir

-

-

123.519

-

-

694

98

-

239.465

363.776

692

364.468

300.000

(7.442)

223.010

71.504

373.230

(5.690)

476

783.489

239.465

1.978.042

35.866

2.013.908

1 Ocak 2009 itibariyle bakiye

31 Aralık 2010 itibariyle bakiye

İlişikte 74 ile 148 sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

31 Aralık 2010 tarihinde sona eren yıla ait
konsolide nakit akım tablosu

Bağımsız
denetimden
geçmiş
1 Ocak –
31 Aralık 2010

Bağımsız
denetimden
geçmiş
1 Ocak –
31 Aralık 2009

283.342

374.222

(42.448)
86.952
2.019
20.742
(285)
5.338
(3.846)
940
(17.111)
6.766
444
-

(53.883)
95.410
1.827
(39.872)
17.296
(2.663)
(159)
4.040
(296)
3.863
(11.788)
18.827
(33.427)

İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı

342.853

373.397

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Stoklar
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
Diğer borçlar ve yükümlülükler

28.059
3.179
(77.251)
(4.120)
110.508
57.014
(28.541)

(69.704)
(2.134)
(4.874)
13.485
(160.050)
9.941
(8.510)

Dipnot
referansları
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Vergi öncesi dönem kârı
Vergi öncesi dönem kârını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeleştirilen iştirak kârı
Maddi duran varlıkların amortismanı
Maddi olmayan duran varlıkların amortismanı
Finansal varlık satış kârı
Çeşitli karşılıklar
Negatif şerefiye geliri
Finansal varlık değer düşüklüğü karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış kârı (net)
Şüpheli alacak karşılığı
Faiz gelirleri
Faiz giderleri
Forward gideri tahakkuku
Diğer

Ödenen vergi
Ödenen kıdem tazminatı

12
13
14

6
17
23
9
24
25
25

11

17

Faaliyetlerden elde edilen nakit
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Faiz gelirleri
İştirak hissesi alım için ödenen nakit
Bağlı ortaklık hissesi alımlar için ödenen nakit
Müşterek yönetime tabi ortaklık satışından / itfasından elde edilen nakit
Satılmaya hazır finansal varlık satışından elde edilen nakit
Maddi duran varlık alımları
Maddi olmayan duran varlık alımları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit
Diğer yatırım faaliyetlerinde gerçekleşen değişim

24

13
14

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Finansal borçlardaki değişim
Ödenen temettüler
Azınlık paylarına ödenen temettüler

19
19

Finansal faaliyetlerden kullanılan nakit

431.701

151.551

(40.336)
(2.922)

(41.927)
(2.416)

388.443

107.208

17.111
(6.218)
(80.561)
(6.642)
13.725
-

11.788
(9.400)
(52.255)
84
66.690
(126.744)
(1.822)
7.748
27.200

(62.585)

(76.711)

(266.716)
(100.000)
(4.148)

2.281
(30.000)
(316)

(370.864)

(28.035)

(45.006)

2.462

Dönem başı nakit ve nakit benzerleri

5

407.893

405.431

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri

5

362.887

407.893

Nakit ve nakit benzerlerindeki net değişim

İlişikte 74 ile 148 sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

1. Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu
Aygaz Anonim Şirketi’nin (“Şirket”), esas faaliyet konusu sıvılaştırılmış petrol gazının (“LPG”) yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan temin
edilmesi ve tüketiciye ulaştırılmasıdır. 2001 yılında Şirket Gaz Aletleri A.Ş. ile yaptığı birleşme sonucu esas faaliyet konusunu
destekleyen LPG’nin tüketicinin kullanımına sunulması için gerekli LPG tüp, LPG tank, regülatör ve yardımcı malzemelerin üretilmesi
faaliyetine başlamıştır. Şirket yukarıda bahsedilen faaliyet konularının dışında LPG gemilerine sahip olup, diğer LPG kuruluşları adına
da taşıma yapmaktadır. Şirket’in ana ortağı ve esas kontrolü elinde tutan taraf Koç Holding A.Ş.’dir.
Şirket hisselerinin %24,27’si İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir.
Şirket Merkezi aşağıdaki adreste bulunmaktadır:
Büyükdere Cad. No : 145/1 Aygaz Han, Zincirlikuyu, 34394 / İstanbul
Aygaz ve Bağlı Ortaklıklarının (hep birlikte “Grup”) bünyesinde çalışan personel sayısı 31 Aralık 2010 tarihinde 1.452’dir. (31 Aralık
2009: 1.402).
Bağlı Ortaklıklar
Şirket’in bağlı ortaklığı olan, Mogaz Petrol Gazları A.Ş. (“Mogaz”) bir LPG dağıtım şirketidir. Şirket, 2010 yılı Mart ayı içerisinde
Mogaz’ın %2,1’lik hissesini 5.300 bin TL ödeyerek satın almış ve etkin kontrolünü %100’e yükseltmiştir. İlgili hisse alımı sonucunda
Grup’un bazı bağlı ortaklıkları ve iştirakleri üzerindeki etkin kontrolü aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi değişmiştir.
Entek Elektrik Üretimi A.Ş. (“Entek”) Bursa, İzmit ve İstanbul’da kurulu üç tesisi ile elektrik üretim faaliyetinde bulunmaktadır. 2009
yılında %15,51 oranında hissesi Grup tarafından satın alınmıştır. Hisse alımı ile Grup’un Entek üzerindeki etkin kontrolü %86,01’e
yükselmiştir. 2010 yılında yukarıda bahsedilen Mogaz hisseleri alımıyla birlikte, Grup’un Entek üzerindeki etkin kontrolü %86,09’a
yükselmiştir.
Akpa Dayanıklı Tüketim Lpg ve Akaryakıt Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (“Akpa”), bugünkü yapısına Koç Holding Enerji Grubu’na
bağlı dört şirketin 2001 yılı sonunda birleşmesiyle ulaşmıştır. Birleşme öncesi herbiri ayrı tüzel kişilik olarak Bursa, Eskişehir, Ankara
ve Antalya’da faaliyet gösteren bu şirketler, başlangıçta Bursa Gaz ve Ticaret A.Ş. adı altında birleşmiş, 17 Mart 2005 tarihinde
gerçekleştirilen Genel Kurul’da şirketin unvanı “Akpa Dayanıklı Tüketim Lpg ve Akaryakıt Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi” olarak
değiştirilmiştir.
Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. (eski adıyla “Koç Statoil Gaz Toptan Satış A.Ş.”) ve Aygaz Doğal Gaz İletim A.Ş. (eski adıyla
“Koç Statoil Gaz İletim Satış A.Ş.”) (birlikte “Aygaz Doğal Gaz” olarak anılacaktır) Koç Topluluğu ile uluslararası alanda petrol ve
sıvılaştırılmış doğalgaz (“LNG”) sektörü şirketlerinden Norveç’li Statoil Hydro ASA arasında yapılan işbirliği sonucunda Nisan 2004
döneminde eşit hisse dağılımı ile olmak üzere müşterek yönetime tabi ortaklık olarak kurulmuştur. 9 Ocak 2009 tarihinde, Grup,
daha önce müşterek yönetime tabi ortaklıklar olarak %47,99 oranında sahip olduğu Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. ve Aygaz
Doğal Gaz İletim A.Ş. şirketlerinin %50’sini Statoil Hydro ASA’dan 17.224 bin TL karşılığında satın almış ve etkin kontrolünü %97,99’a
yükseltmiştir. 2010 yılında yukarıda bahsedilen Mogaz hisseleri alımıyla birlikte, Grup’un Aygaz Doğal Gaz üzerindeki etkin kontrolü
%99,00’a yükselmiştir.
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

1. Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı)
Eltek Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. (“Eltek”), 2003 yılı sonuna doğru, elektrik piyasasında toptan elektrik alım
ve satımı, ithalatı veya ihracatı ile iştigal etmek üzere Entek’in %46 oranında iştiraki ile kurulmuştur. 2010 yılı Temmuz ayı içerisinde
Entek, Eltek’in %54’lük hissesini 1.836 bin TL ödeyerek satın almış ve etkin kontrolünü %100’e yükseltmiştir. İlgili hisse alımı ile
birlikte Grup’un Eltek üzerindeki etkin kontrol oranı %86,09 olmuştur. 2010 yılının ikinci çeyreğinde artan işlem hacmi nedeniyle,
bağlı ortaklığın mali tablolar üzerinde nicelik ve nitelik olarak önem arz etmeye başlayacağı düşünülerek, geçmiş dönemlerde maliyet
değeri üzerinden finansal tablolarda gösterilen Eltek, tam konsolidasyon kapsamına dahil edilmiştir.
Şirket, bünyesinde bulunan gemi işletme faaliyetlerini tüzel kişilikler altında yapılandırarak, Temmuz ayı içerisinde, sermayedeki pay
oranı %100 olacak şekilde, Anadoluhisarı Tankercilik A.Ş (“ Anadolu Hisarı”), Kandilli Tankercilik A.Ş (“Kandilli”), Kuleli Tankercilik A.Ş
(“Kuleli”) ve Kuzguncuk Tankercilik A.Ş (“Kuzguncuk”) şirketlerini kurmuştur. İlgili şirketlerin esas faaliyet konusu; deniz tankeri satın
alarak, inşa ettirerek veya kiralayarak bunları yurtiçi ve/veya uluslararası ham petrol, petrol ürünleri, sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal
gaz, katı, sıvı, sıvılaştırılmış her nevi maddenin deniz nakliyatında kullanmak ve işletmektir.
Bağlı ortaklıkların detayı aşağıda verilmektedir:
Sermayedeki pay oranı (%)
Kuruluş ve
faaliyet yeri

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Oy kullanım
gücü

Ana faaliyeti

Akpa

Türkiye

%99,99

%99,99

%99,99

Pazarlama

Mogaz

Türkiye

%100

%97,90

%100

LPG

Entek

Türkiye

%86,09

%86,01

%86,09

Elektrik

Eltek

Türkiye

%86,09

%64,60

%86,09

Elektrik

Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş.

Türkiye

%99,00

%97,99

%99,00

Doğal Gaz/LNG
Doğal Gaz/LNG

Bağlı ortaklıklar

Aygaz Doğal Gaz İletim A.Ş.

Türkiye

%99,00

%97,99

%99,00

Anadolu Hisarı

Türkiye

%100

-

%100

Gemi İşletme

Kandilli

Türkiye

%100

-

%100

Gemi İşletme

Kuleli

Türkiye

%100

-

%100

Gemi İşletme

Kuzguncuk

Türkiye

%100

-

%100

Gemi İşletme

İştirakler
Enerji Yatırımları A.Ş. (“EYAŞ”), 2005 yılı Aralık ayında, Tüpraş’ın %51 blok hissesinin alınması, Türkiye’de petrol rafinerileri kurulması,
ilgili sektörlerde faaliyet gösterilmesi, bu konularda yatırımlar yapılması ve Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin (“TÜPRAŞ”) yönetimi ve
karar alma sürecinde yer alınması amacıyla kurulmuştur.
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

1. Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı)
Grup’un iştiraklerinin detayı aşağıda verilmektedir:
Sermayedeki pay oranı (%)
Kuruluş ve faaliyet yeri

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Oy kullanım gücü

Ana faaliyeti

EYAŞ

Türkiye

%20,00

%20,00

%20

Enerji

Zinerji (*)

Türkiye

%56,00

%55,83

%56

Enerji

İştirakler

(*) Grup’un sahiplik oranı %56 olmasına rağmen Zinerji A.Ş.’nin aktif faaliyeti olmamasından dolayı konsolide finansal tablolarda
özkaynaktan pay alma metodu ile muhasebeleştirilmiştir.
Finansal tabloların onaylanması:
31 Aralık 2010 tarihi ve bu tarihte sona eren yıl itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolar yayınlanmak üzere 9 Mart 2011 tarihi
Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmış ve Genel Müdür Yardımcısı (Mali) Gökhan Tezel ve İştirakler ve Muhasebe Direktörü Nurettin
Demirtaş tarafından imzalanmıştır. Söz konusu konsolide finansal tablolar, Genel Kurul’da onaylanması sonucu kesinleşecektir.
2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar
2.1 Uygulanan Finansal Raporlama Standartları
Şirket ve Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklıkları, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi
mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı
ortaklıklar muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını faaliyette bulundukları ülkelerin para birimleri cinsinden ve o ülkelerin
mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadırlar.
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ” (“Seri:
XI, No:29 sayılı Tebliğ”) ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına
ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal
tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir ve bu Tebliğ ile birlikte Seri: XI, No: 25 “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe istinaden, işletmeler finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen
haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UMS/UFRS”)’na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği
tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlananlardan farkları
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda,
benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/
TFRS”) esas alınacaktır.
Konsolide finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak
bin Türk Lirası (“TL”) olarak hazırlanmıştır.
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31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.2 Konsolidasyon esasları
(a)

Konsolide finansal tablolar ana ortaklık Şirket ile Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler’inin aşağıdaki (b)’den (f)’ye kadar maddelerde
belirtilen esaslara göre hazırlanan hesaplarını kapsamaktadır. Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin finansal tablolarının 		
hazırlanması sırasında, kanuni kayıtlarına SPK Finansal Raporlama Standartlarına uygunluk ve Grup tarafından uygulanan 		
muhasebe politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından gerekli düzeltmeler ve sınıflandırmalar yapılmıştır.

(b)

Bağlı Ortaklıklar, Şirket’in ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle
ilgili oy kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisi kanalıyla; veya (b) oy kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma
yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve işletme politikaları üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve işletme
politikalarını Şirket’in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder.

(c)

Bağlı Ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup’a transfer olduğu tarihten itibaren konsolidasyon kapsamına alınmış ve
kontrolün ortadan kalktığı tarihte de konsolidasyon kapsamından çıkartılmıştır. Gerekli görüldüğünde, Bağlı Ortaklıklar için
uygulanan muhasebe politikaları Grup tarafından uygulanan muhasebe politikaları ile tutarlılığın sağlanması amacıyla
değiştirilmiştir.
Bağlı Ortaklıklar’ın, bilançoları ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş ve Şirket’in sahip
olduğu Bağlı Ortaklıklar’ın kayıtlı değerleri ile özkaynakları karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Şirket ile Bağlı Ortaklıklar arasındaki
grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında mahsup edilmiştir. Şirket’in sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve
bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynakları ve gelir tablosu hesaplarından netleştirilmiştir.

(d)

İştiraklerdeki yatırımlar özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir. Bunlar, Grup’un genel olarak oy hakkının %20 ile %50’sine
sahip olduğu veya Grup’un, şirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduğu
kuruluşlardır.
Grup ile İştirak arasındaki işlemlerden doğan gerçekleşmemiş kârlar ve zararlar Grup’un İştirakteki payı ölçüsünde düzeltilmiştir.
Grup, İştirak ile ilgili olarak söz konusu doğrultuda bir yükümlülük altına girmemiş veya bir taahhütte bulunmamış olduğu
sürece İştirakteki yatırımın kayıtlı değerinin sıfır olması veya Grup’un önemli etkisinin sona ermesi durumunda özkaynak
yöntemine devam edilmemiştir. Önemli etkinin sona erdiği tarihteki yatırımın kayıtlı değeri, o tarihten sonra gerçeğe uygun
değeri güvenilir olarak ölçülebildiğinde gerçeğe uygun değerinden aksi takdirde maliyet bedeli üzerinden gösterilir.

(e)

Grup’un toplam oy haklarının %20’ye eşit veya %20’nin üzerinde olmakla birlikte Grup’un önemli bir etkiye sahip olmadığı veya
konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmeyen; teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen ve gerçeğe uygun
değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar, maliyet bedelleri üzerinden, varsa, değer kaybı
ile ilgili karşılık düşüldükten sonra konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.
Grup’un, toplam oy haklarının %20’nin altında olduğu veya Grup’un önemli bir etkiye sahip olmadığı ve aktif piyasalarda kote
pazar fiyatları olan ve rayiç değerleri güvenilir bir şekilde hesaplanabilen satılmaya hazır finansal varlıklar, rayiç (gerçeğe uygun)
değerleriyle konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.

(f)

Bağlı Ortaklıklar’ın net varlıklarında ve faaliyet sonuçlarında ana ortaklık dışı paya sahip hissedarların payları, konsolide bilanço
ve gelir tablosunda “azınlık payları” olarak gösterilmektedir.
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.3 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un yıl sonu itibariyle konsolide finansal tabloları önceki
dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari yıl konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından
karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. Cari yıl konsolide gelir tablosu ve
konsolide bilançosunun sunumu ile uygunluk sağlanması açısından ekte yer alan 31 Aralık 2009 tarihli konsolide gelir tablosu ve
konsolide bilançosunda yer alan karşılaştırmalı bilgilerde aşağıda belirtilen yeniden sınıflandırmalar yapılmıştır:
-

31 Aralık 2009 tarihli konsolide gelir tablosunda gemi taşımacılık hizmetine ilişkin giderlerin “satışların maliyeti” hesabı
içerisinde gösterilmesi amacıyla ilgili sınıflamalar yapılmıştır.

-

31 Aralık 2009 tarihli konsolide gelir tablosunda “finansal gelirler” ve “finansal giderler” hesaplarında yer alan kur farkı
gelirleri ve kur farkı giderleri brüt olarak yansıtılmıştır. Söz konusu brütleştirme sonrası ilgili hesaplarda 95.918 bin TL artış
gerçekleşmiştir.

-

31 Aralık 2009 tarihli konsolide bilançoda “stoklar” içinde yer alan 7.997 bin TL tutarındaki Entek’e ait olan işletme yedekleri
“diğer duran varlıklar” altına sınıflanmıştır.

-

31 Aralık 2009 tarihli konsolide bilançoda “diğer borçlar” içinde yer alan 3.207 bin TL tutarındaki alınan tüp depozitoları
“diğer alacaklar” içerisinde yer alan verilen tüp depozitoları ile netlenmiştir.

2.4 Yeni ve revize edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen yeni standart ve yorumlar dışında bir önceki
yıl ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Grup, 1 Ocak 2010 tarihinde başlayan hesap döneminde, aşağıdaki yeni ve düzeltilmiş UFRS ve
UFRYK yorumlarını uygulamıştır.
•
•
•
•
•

•

UFRYK 17 Gayri–nakdi Varlıkların Ortaklara Dağıtılması,
UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme (Değişiklik) – Uygun korumalı araçlar,
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler (Değişiklik) – Grup tarafından nakit olarak ödenen hisse bazlı ödemeler,
Yeniden düzenlemiş UFRS 3 İşletme Birleşmeleri ve IAS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik),
UFRS’de İyileştirmeler, Mayıs 2008-Yayımlanan tüm değişiklikler, UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve
Durdurulan Faaliyetler standardının satış işleminden sonra işletme kontrol gücü olmayan hisse senetlerini elinde tutmaya
devam ettiği durumlarda bağlı ortaklığın ve bu ortaklığa ait tüm varlık ve borçların satış amaçlı elde tutulan olarak 		
sınıflandırılmasına ilişkin hükümlerine açıklık getiren değişiklik hariç 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemi için
geçerlidir.
UFRS’de İyileştirmeler, Nisan 2009

Söz konusu standart ve yorumların Grup’un finansal tablolarına ya da faaliyetlerine bir etkisi bulunmamaktadır.
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Nisan 2009 da yayınlanan UFRS iyileştirmeleri kapsamında üzerinde değişiklik yapılan ve Grup’un muhasebe politikaları,
finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olmuş ya da olmamış standartlar aşağıdaki gibidir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler
UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri
UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu
UMS 7 Nakit Akış Tablosu
UMS 17 Kiralamalar
UMS 18 Gelir
UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme - Finansal riskten korunan kalem olarak kabul edilen kalemler
UFRYK 9 Gömülü Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi
UFRYK 16 Yurtdışındaki İşletme ile ilgili Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması

Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulama yoluna
gidilmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar aşağıdaki gibidir:
UFRYK 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi
Yorum, 1 Temmuz 2010 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Bu yorum, işletme ile kredi verenler
arasında finansal borcun şartları hakkında bir yenileme görüşmesi olduğu ve kredi verenin işletmenin borcunun tamamının ya da bir
kısmının sermaye araçları ile geri ödemesini kabul ettiği durumların muhasebeleştirilmesine değinmektedir. UFRYK 19, bu sermaye
araçlarının UMS 39’un 41 no’lu paragrafı uyarınca “ödenen bedel” olarak niteleneceğine açıklık getirmektedir. Sonuç olarak finansal
borç finansal tablolardan çıkarılmakta ve çıkarılan sermaye araçları, sözkonusu finansal borcu sonlandırmak için ödenen bedel
olarak işleme tabi tutulmaktadır. Grup, yorumun finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını beklememektedir.
UFRYK 14 Asgari Fonlama Koşulları (Değişiklik)
Değişiklik, 1 Ocak 2011 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Bu değişikliğin amacı, işletmelerin asgari
fonlama gereksinimi için yaptığı gönüllü ön ödemeleri bir varlık olarak değerlendirmelerine izin vermektir. Erken uygulamaya izin
verilmiştir ve uygulanması geriye dönük olarak yapılmalıdır. Grup, değişikliğin finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi
olmasını beklememektedir.
UFRS 9 Finansal Araçlar – Safha 1 Finansal Varlıklar ve Yükümlülükler, Sınıflandırma ve Açıklama
Yeni standart, 1 Ocak 2013 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 9 Finansal Araçlar standardının
ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. Erken
uygulamasına izin verilmektedir. Bu standart henüz Avrupa birliği tarafından onaylanmamıştır. Grup, düzenlemenin finansal durumu
veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını beklememektedir.
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama - Yeni haklar içeren ihraçların sınıflandırılması (Değişiklik)
Değişiklik, 1 Şubat 2010 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Bu değişiklik, yürürlükteki standart
uyarınca türev yükümlülük olarak muhasebeleştirilen belirli döviz tutarlar karşılığında yapılan hak ihracı teklifleri ile ilgilidir. Değişiklik,
belirli koşulların sağlanması durumunda işlem sırasında geçerli olacak olan para birimine bakılmaksızın bu tür hak ihraçlarının öz
kaynak olarak sınıflandırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Grup, değişikliğin
finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını beklememektedir.
UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları (Yeniden Düzenleme)
Yeniden düzenleme, 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Bu yeniden düzenleme,
devletin ya da işletmenin ilişkide olduğu devlet kontrolündeki kamu kuruluşlarının tek bir müşteri olarak nitelendirilip nitelendirmeyeceği
hususunda işletmelerin yapması gereken değerlendirmeye ilişkindir. Grup, bu değerlendirmeyi yaparken söz konusu kuruluşlar
arasındaki ekonomik bütünleşmenin kapsamını göz önünde bulundurmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmektedir ve erken uygulama
geriye dönük olarak yapılmalıdır. Grup, düzeltmenin finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını beklememektedir.
Mayıs 2010’da UMSK, tutarsızlıkları gidermek ve ifadeleri netleştirmek amacıyla üçüncü çerçeve düzenlemesini
yayınlamıştır. Değişiklikler için çeşitli yürürlük tarihleri belirlenmiş olup erken yürürlük tarihi 1 Temmuz 2010 ve sonrasında
başlayan hesap dönemleridir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yıllık iyileştirme projesi henüz Avrupa Birliği
tarafından onaylanmamıştır.
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri, 1 Temmuz 2010 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
Bu iyileştirme, UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum, UMS 39 Finansal Araçlar:
Muhasebeleştirme ve Ölçme standartlarında yapılan ve koşullu bedele ilişkin muafiyeti kaldıran değişikliklerin 2008 de
yeniden düzenlenen UFRS 3’ün uygulanmaya başlanmasından önce olan işletme birleşmelerinden doğan koşullu bedel için
geçerli olmadığı konusuna açıklık getirmektedir.
Ayrıca bu iyileştirme, mülkiyet hakkı veren araçların satın alınan işletmenin net varlıklarındaki orantısal payı olarak ifade edilen
kontrol gücü olmayan payların bileşenlerini ölçme seçeneklerinin (gerçeğe uygun değer ya da mülkiyet hakkı veren araçların
satın alınan işletmenin net varlıklarındaki orantısal payı üzerinden) kapsamını sınırlamaktadır.
Sonuç olarak bu iyileştirme, bir işletmenin (bir işletme birleşme işleminin parçası olan) satın aldığı işletmenin (zorunlu ya da
gönüllü) hisse bazlı ödeme işlemlerinin değiştirilmesinin muhasebeleştirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Örneğin bedel ve
birleşme sonrası giderlerin ayrıştırılması gibi.
UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
Değişiklik, UFRS 7 uyarınca yapılması gereken açıklamalara açıklık getirmekte ve sayısal ve niteliksel açıklamalar ile finansal
araçlara ilişkin risklerin doğası ve derecesi arasındaki etkileşimi vurgulamaktadır.
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu, 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
Değişiklik, işletmenin özkaynak kalemlerinin her biri için özkaynak değişim tablosu ya da finansal tablo dipnotlarında diğer
kapsamlı gelire ilişkin bir analizi sunması gerekliliğine açıklık getirmektedir.
UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar, 1 Temmuz 2010 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri
için geçerlidir.
Bu iyileştirme, UMS 27’de yapılan değişikliklerin sonucu olarak UMS 21 Kur Değişimin Etkileri, UMS 31 İş Ortaklıkları ve UMS
28 İştiraklerdeki Yatırımlar standartlarında yapılan değişikliklerin 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemlerinden itibaren veya UMS 27’nin daha erken uygulanması durumda bu tarihten itibaren ileriye dönük olarak
uygulanacağı konusuna açıklık getirmektedir.
UMS 34 Ara Dönem Raporlama, 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
Değişiklik, UMS 34 de yer alan açıklama ilkelerinin nasıl uygulanacağına rehberlik etmekte ve yapılması gereken açıklamalara
ekleme yapmaktadır.
UFRYK 13 Müşteri Sadakat Programları: 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
Düzeltme, program dahilindeki müşterilere sağlanan hediye puanlarının kullanımlarındaki değerini temel alacak şekilde
gerçeğe uygun değerlerinin belirlendiği durumlarda; müşteri sadakat programına katılmayan diğer müşterilere verilen
indirimler ve teşviklerin miktarının da göz önünde tutulması gerektiği konusuna açıklık getirmektedir.
UFRS 7 Finansal Araçlar – Bilanço dışı işlemlerin kapsamlı bir biçimde incelenmesine ilişkin açıklamalar (Değişiklik),
1 Temmuz 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Değişikliğin amacı, finansal tablo
okuyucularının finansal varlıkların transfer işlemlerini (seküritizasyon gibi) - finansal varlığı transfer eden taraf üzerinde
kalabilecek muhtemel riskleri de içerecek şekilde - daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Ayrıca değişiklik, orantısız finansal varlık
transferi işlemlerinin hesap döneminin sonlarına doğru yapıldığı durumlar için ek açıklama zorunlulukları getirmektedir. Bu
değişiklikler büyük ölçüde UFRS ve US GAAP (Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri)’ni açıklama gereklilikleri ile
uyumludur. Bu değişiklik henüz AB tarafından kabul edilmemiştir.
UMS 12 – Gelir Vergileri –Ertelenmiş Vergi: Esas alınan varlıkların geri kazanımı(Değişiklik ) 1 Ocak 2012 tarihinde ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
UMS 12 , (i) aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü olarak, UMS 40 kapsamında gerçeğe uygun değer modeliyle
ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerindeki ertelenmiş verginin gayrimenkulün taşınan değerinin satış yoluyla geri
kazanılacağı esasıyla hesaplanması ve (ii) UMS 16 daki yeniden değerleme modeliyle ölçülen amortismana tabi olmayan
varlıklar üzerindeki ertelenmiş verginin her zaman satış esasına göre hesaplanması gerektiğine ilişkin güncellenmiştir. Bu
değişiklik henüz AB tarafından kabul edilmemiştir.
Grup, değişikliklerin finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını beklememektedir.
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.5 Netleştirme
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet
olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler.
2.6 Hasılat
Hasılat, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının makul değeri üzerinden ölçülür. Müşteri iadeleri, indirimler ve karşılıklar söz
konusu tutardan düşülmektedir.
Ürün ve ticari mal satışları
Ürün ve ticari malların satışlarından elde edilen gelir, aşağıdaki şartların tamamı yerine getirildiğinde muhasebeleştirilir:
•
•
•
•
•

Grup’un ürün ve ticari malların sahipliği ile ilgili tüm önemli risk ve getirileri alıcıya devretmesi,
Grup’un ürün ve ticari malların sahipliği ile ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir
kontrolünün olmaması,
Hasılat tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi,
İşlemle ilişkili ekonomik faydaların işletmeye akışının muhtemel olması, ve
İşlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi.

Hizmet sunumu:
Hasılat, ancak işleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edilmesi muhtemel olduğunda ve hasılat tutarı ile işlemin
raporlama tarihindeki tamamlanma düzeyi ile işlemin tamamlanması için gerekecek maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi
halinde finansal tablolara yansıtılır.
Şirket tarafından işlemin karşı taraflarıyla aşağıdakiler üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra güvenilir tahminlerde bulunabileceği kabul
edilir:
•
•
•

Taraflarca sunulacak ve alınacak hizmetle ilgili olarak her iki tarafın yaptırıma bağlanmış hakları,
Hizmet bedeli,
Ödeme şekli ve koşulları

Temettü ve faiz geliri:
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz konusu
varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. Hisse senedi yatırımlarından elde edilen
temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda alınır.
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2.7 Stoklar
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Stokların maliyeti; tüm satın alma maliyetlerini,
dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların
dönüştürme maliyetleri; direkt işçilik giderleri gibi, üretimle doğrudan ilişkili maliyetleri kapsar. Bu maliyetler ayrıca ilk madde ve
malzemenin mamule dönüştürülmesinde katlanılan sabit ve değişken genel üretim giderlerinden sistematik bir şekilde dağıtılan
tutarları da içerir. Net gerçekleştirilebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma
maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir.
2.8 Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar, elde etme değerlerinden birikmiş amortisman ve var ise değer düşüklüğü karşılığı ayrıldıktan sonraki tutar
üzerinden gösterilirler.
Kiralama veya idari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa edilme aşamasındaki varlıklar,
maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü karşılığı ayrılarak gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Maddi duran varlıklar
kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar.
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde
ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak
muhasebeleştirilir.
Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanı ile sahip olunan maddi
duran varlıklarla aynı şekilde amortismana tabi tutulur.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç veya kayıp satış
hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir.
Maddi duran varlıklara ilişkin ekonomik ömürler aşağıdaki gibidir:

Binalar
Yer altı - yerüstü düzenleri
LPG Tüpleri
Tesis, makine ve cihazlar
Deniz taşıtları
Kara taşıtları
Demirbaşlar
Özel maliyetler

Ekonomik ömür
10-50 yıl
6-25 yıl
10 yıl
4-15 yıl
10-20 yıl
4-15 yıl
4-50 yıl
1-10 yıl
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2.9 Maddi olmayan duran varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığı ayrıldıktan
sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana
tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek
amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Ticari markalar ve lisanslar
Satın alınan ticari markalar ve lisanslar, tarihi maliyetleriyle gösterilir. Ticari markalar ve lisanların sınırlı faydalı ömürleri bulunmaktadır
ve maliyet değerlerinden birikmiş amortismanlar düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Satın alınan ticari markalar ve lisanslar,
beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yönetimi kullanılarak 3 – 30 yılda itfa edilmektedir.
Bilgisayar yazılımı
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen sürede oluşan maliyetler
üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre 5 – 8 yılda itfa edilmektedir.
2.10 Varlıklarda değer düşüklüğü
İtfaya tabi olan varlıklar için defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da olayların ortaya çıkması halinde
değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı
kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen makul değer veya kullanımdaki değerin büyük
olanıdır. Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düşük seviyede gruplanır
(nakit üreten birimler). Şerefiye haricinde değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer
düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir.
2.11 Borçlanma maliyetleri
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen özellikli varlıklar söz konusu olduğunda, satın alınması, yapımı
veya üretimi ile doğrudan ilişki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili özellikli varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar
maliyetine dahil edilmekte, diğer tüm borçlanma maliyetleri katlanılan dönem içerisinde gider olarak finansal tablolara alınmaktadır.
2.12 Finansal araçlar
2.12.1 Finansal varlıklar
Finansal varlıklar “makul değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya
hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine
bağlı olarak, ilk kayda alma sırasında belirlenmektedir. Finansal varlıklar, Grup’un söz konusu finansal araçlarla ilgili olarak taraf
olması durumunda Grup’un bilançosunda yer almaktadır.
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Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir.
Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil
edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Makul değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi
kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.
Makul değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Makul değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan finansal varlıklardır. Bir finansal varlık
kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili bir koruma
aracı olarak belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden bahse konu finansal varlıklar da makul değer farkı kâr veya zarara yansıtılan
finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu kategoride yer alan varlıklar, dönen varlıklar olarak sınıflandırılırlar.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Grup tarafından elde tutulan ve aktif bir piyasada işlem gören borsaya kote özkaynak araçları satılmaya hazır finansal varlıklar olarak
sınıflandırılır ve gerçeğe uygun değerleriyle gösterilir. Grup’un aktif bir piyasada işlem görmeyen ve borsaya kote olmayan fakat
satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanan özkaynak araçları bulunmakta ve gerçeğe uygun değerleri ile ölçülmektedir. Aynı
şekilde, Grup’un aktif bir piyasada işlem görmeyen ve borsaya kote olmayan fakat satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanan
özkaynak araçları da bulunmakta ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir olarak ölçülemediği için maliyet değerleriyle gösterilmektedir.
Gelir tablosuna kaydedilen değer düşüklükleri, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz ve parasal varlıklarla ilgili kur farkı
kâr/zarar tutarı haricindeki, gerçeğe uygun değerdeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç ve zararlar diğer kapsamlı gelir içinde
muhasebeleştirilir ve finansal varlıklar değer artış fonunda biriktirilir. Yatırımın elden çıkarılması ya da değer düşüklüğüne uğraması
durumunda, finansal varlıklar değer artış fonunda biriken toplam kâr/zarar, gelir tablosuna sınıflandırılmaktadır.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarına ilişkin temettüler Grup’un temettü alma hakkının oluştuğu durumlarda gelir tablosunda
muhasebeleştirilmektedir.
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu kategoride sınıflandırılır.
Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir.
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Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Makul değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde
değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın
ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya
varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal
varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. Kredi ve
alacaklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto
edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varlıklarda, değer
düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar
karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının
muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü
zararı, değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda
ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının makul değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen artış, doğrudan özkaynaklarda
muhasebeleştirilir.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat, bankalardan kredi kartı alacakları ve satın alım tarihinden itibaren
vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan yüksek
likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
2.12.2 Finansal yükümlülükler
Grup’un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir yükümlülüğün ve özkaynağa
dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Grup’un tüm borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil
eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan
muhasebe politikaları aşağıda belirtilmiştir. Finansal yükümlülükler, Grup’un söz konusu finansal araçlarla ilgili olarak taraf olması
durumunda Grup’un bilançosunda yer almaktadır.
Finansal yükümlülükler makul değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya diğer finansal yükümlülükler olarak
sınıflandırılır.
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Makul değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
Makul değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, makul değeriyle kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço
tarihindeki makul değeriyle yeniden değerlenir. Makul değerlerindeki değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda
muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar.
2.12.3 Türev finansal araçlar ve finansal riskten korunma muhasebesi
Grup’un faaliyetleri, temelde işletmeyi kur ve faiz oranlarındaki değişimlere bağlı olan finansal risklere maruz bırakmaktadır. Grup,
belirli bağlayıcı taahhütlere ve gelecekte tahmin edilen işlemlere bağlı döviz kuru dalgalanmaları ile ilişkilendirilen finansal risklerden
korunmak amacıyla türev finansal araçları (esas olarak döviz kuru forward sözleşmeleri) kullanmaktadır.
Bu türev finansal araçlar kontrat başlangıcında gerçeğe uygun değeri ile kayıtlara yansıtılır ve sonrasında da gerçeğe uygun değeri
ile değerlenir. Gerçeğe uygun değerin pozitif olması durumunda türevler finansal varlık olarak, negatif olması durumunda ise finansal
yükümlülük olarak taşınır.
Söz konusu türev finansal araçlar genellikle risk muhasebesi yönünden gerekli koşulları taşımaması nedeniyle konsolide finansal
tablolarda alım-satım amaçlı türev finansal araçlar olarak muhasebeleştirilmektedir. Bu tür türev finansal araçların gerçeğe uygun
değerindeki değişimlerden kaynaklanan tüm kazanç ve kayıplar, gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
2.13 İşletme birleşmeleri
Ortak kontrol altında bulunmayan bağlı ortaklıkların hisselerinin alımı, satın alma yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. İşletme
birleşmesinin maliyeti, birleşme tarihinde verilen varlıkların, oluşan veya üstlenilen yükümlülüklerin ve bağlı ortaklığın kontrolünü
elde etmek için çıkarılan özkaynak araçlarının makul değerlerinin ve işletme birleşmesine doğrudan atfedilebilen diğer maliyetlerin
toplamı olarak hesaplanır. UFRS 5 “Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler”e göre satılmak üzere elde
tutulan ve makul değerden satış masraflarının düşülmesiyle bulunan değer ile kayda alınan duran varlıklar (veya satılacak gruplar)
hariç olmak üzere alınan işletmenin UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri”ne göre kayda alınma şartlarını karşılayan belirlenebilen varlıkları,
yükümlülükleri ve şarta bağlı yükümlülükleri makul değerleri üzerinden kayda alınır.
Satın alma sırasında oluşan şerefiye, satın alma maliyetinin, satın alınan işletmenin tanımlanabilen varlıkları, yükümlülükleri ve şarta
bağlı yükümlülüklerindeki Grup’un payını aşan kısmı olarak belirlenir ve ilk olarak maliyet değeri üzerinden kayıtlara alınır. Yeniden
gözden geçirildikten sonra Grup’un satın alınan işletmeye ilişkin tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerindeki
payının, satın alım maliyetini aşması halinde aşan kısım derhal gelir olarak kaydedilir.
Satın alınan işletmedeki ana ortaklık dışı paylar, söz konusu işletmenin satın alınması sırasındaki belirlenebilir varlık, yükümlülük ve
şarta bağlı yükümlülüklerinin makul değerindeki ana ortaklık dışı payların tutarı olarak kayda alınır.
Ortak kontrol altındaki işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi hususunda UFRS 3 ya da UFRS içerisindeki başkaca bir standardın
rehberlik etmemesi sebebi ile, Aygaz, dünya çapında genel kabul görmüş diğer muhasebe standartlarında yer alan prensipleri
inceleyerek ilgili işlemin ekonomik özünü güvenilir ve en doğru şekilde yansıtacağı kanaatiyle ortak kontrol altındaki işletme birleşmelerinin
muhasebeleştirilmesinde “Menfaatlerin Birleştirilmesi” yöntemine paralel bir muhasebe politikasının uygulanmasına karar vermiştir.
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Ana ortaklık dışı ile yapılan kısmi hisse alış - satış işlemleri
Grup, ana ortaklık dışı ile gerçekleştirdiği hali hazırda kontrol etmekte olduğu ortaklıklara ait hisselerin alış ve satış işlemlerini
Grup’un özsermaye sahipleri arasındaki işlemler olarak değerlendirmektedir. Buna bağlı olarak, ana ortaklık dışından ilave hisse alış
işlemlerinde, elde etme maliyeti ile ortaklığın satın alınan payı nispetindeki net varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki fark özsermaye
içerisinde muhasebeleştirilir. Ana ortaklık dışına hisse satış işlemlerinde ise, satış bedeli ile ortaklığın satılan payı nispetindeki net
varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki fark sonucu oluşan kayıp veya kazançlar da özsermaye içerisinde “azınlık payları ile gerçekleştirilen
işlemler” olarak muhasebeleştirilir.
2.14 Ticari borçlar
Ticari borçlar, gerçeğe uygun değerleriyle deftere alınır ve müteakip dönemlerde etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş değerleri
ile muhasebeleştirilir.
2.15 Kur değişiminin etkileri
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel
para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve konsolide
finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) gerçekleşen işlemler,
işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler
bilanço tarihinde geçerli olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) alış kurları kullanılarak TL’ye çevrilmektedir. Makul değeri
ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, makul değerin belirlendiği tarihteki
kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler
yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.
Kur farkları, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, oluştukları dönemdeki kâr ya da zararda muhasebeleştirilirler:
•

Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı para birimiyle gösterilen borçlar 		
üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu tür varlıkların maliyetine dahil edilen kur farkları,

•

Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere (risklere karşı finansal koruma sağlamaya ilişkin muhasebe politikaları aşağıda
açıklanmaktadır) karşı finansal koruma sağlamak amacıyla gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan kur farkları,

•

Yurtdışı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluşturan, çevrim yedeklerinde muhasebeleştirilen ve net yatırımın satışında
kâr ya da zararla ilişkilendirilen, ödenme niyeti ya da ihtimali olmayan yurtdışı faaliyetlerden kaynaklanan parasal borç ve 		
alacaklardan doğan kur farkları.
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Grup’un yabancı faaliyetlerindeki varlık ve yükümlülükler, konsolide finansal tablolarda bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak
TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, işlemlerin gerçekleştiği tarihteki kurların kullanılması gereken dönem içerisindeki
döviz kurlarında önemli bir dalgalanma olmadığı takdirde (önemli dalgalanma olması halinde, işlem tarihindeki kurlar kullanılır), dönem
içerisindeki ortalama kurlar kullanılarak çevrilir. Oluşan kur farkı özkaynak olarak sınıflandırılır ve Grup’un “yabancı para çevrim
farkları” hesabına transfer edilir. Söz konusu çevrim farkları yabancı faaliyetin elden çıkarıldığı dönemde gelir tablosuna kaydedilir.
2.16 Hisse başına kazanç
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net kârın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama
sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl kârlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler.
Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu
hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate
alınarak bulunmuştur.
2.17 Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; dönem kârına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya
açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları
kapsar.
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni
duruma uygun şekilde düzeltir.
2.18 Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve söz
konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün
yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu
karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karşılanmasının beklendiği
durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde
varlık olarak muhasebeleştirilir.
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.19 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır
ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise,
değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde,
ileriye yönelik olarak uygulanır.
2.20 İlişkili taraflar
Bir tarafın bir işletme ile ilişkili sayılması için:
(a) 			 Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:
		
(i)
İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında bulunması (bu
			
ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı gruptaki bağlı ortaklıkları içerir);
		 (ii)
İşletme üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması veya
(iii)
İşletme üzerinde ortak kontrole sahip olması;
(b)		 Tarafın, işletmenin bir iştiraki olması;
(c)
Tarafın, işletmenin ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması;
(d)
Tarafın, işletmenin veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;
(e) 		 Tarafın, (a) ya da (d)’de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;
(f) 		 Tarafın; (d) ya da (e)’ de bahsedilen herhangi bir birey tarafından kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki 		
		 altında bulundurulan veya bu bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması; veya
(g) 		 Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda
		 planları olması,
gerekmektedir. İlişkili taraf işlemleri, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın, kaynakların, hizmetlerin ve yükümlülüklerin
ilişkili taraflar arasında transfer edildiği işlemlerdir.
Konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda, ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar
tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ile Koç Holding grup şirketleri, ilişkili taraflar olarak kabul ve
ifade edilmişlerdir
2.21 Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması
Grup’un, yönetim tarafından performanslarını değerlendirme ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı bilgileri içeren, gaz
ve petrol ürünleri, elektrik ve diğer faaliyetler olmak üzere üç faaliyet bölümü bulunmaktadır. Bu bölümler risk ve getiri açısından
farklı ekonomik durumlardan ve farklı coğrafi konumlardan etkilendikleri için ayrı ayrı yönetilmektedir. Şirket yönetimi, bölümlerin
performansını değerlendirirken UFRS’ye göre hazırlanmış finansal sonuçları en uygun yöntem olarak belirlemiştir.
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.22 Durdurulan faaliyetler ve Satış amaçlı elde tutulan varlık grupları ve ilgili yükümlülükler
Elden çıkarılacak faaliyetler, bir Grup’un elden çıkardığı veya satılmaya hazır değer olarak sınıflandırdığı, faaliyetleri ile nakit akımları
Grup’un bütününden ayrı tutulabilir bir bölümüdür. Elden çıkarılacak faaliyetler; ayrı bir faaliyet alanı veya coğrafi faaliyet bölgesini
ifade eder, satış veya elden çıkarmaya yönelik ayrı bir planın parçasıdır veya satma amacıyla alınmış bir Bağlı Ortaklık’tır. Grup, elden
çıkarılacak faaliyetleri, ilgili varlık ve yükümlülüklerinin kayıtlı değerleri ile elden çıkarmak için katlanılacak maliyetler düşülmüş rayiç
bedellerinin düşük olanı ile değerlemektedir.
Bir duran varlığın defter değerinin sürdürülmekte olan kullanımdan ziyade satış işlemi vasıtasıyla geri kazanılacak olması durumunda
işletme, sözkonusu duran varlığı (veya elden çıkarılacak varlık gurubunu) satış amaçlı olarak sınıflandırır. Bu durumun geçerli olabilmesi
için; ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) bu tür varlıkların (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satışında sıkça rastlanan
ve alışılmış koşullar çerçevesinde derhal satılabilecek durumda olması ve satış olasılığının yüksek olması gerekir.
2.23 Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklığına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin vermediğinden, ekli konsolide
finansal tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir işletme bazında ayrı olarak hesaplanmıştır.
Gelir vergisi gideri, kurumlar vergisi ve ertelenmiş vergi geliri/giderinin toplamından oluşur.
Kurumlar vergisi
Kurumlar vergisi, dönem kârının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da
vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir
tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. Grup’un kurumlar vergisi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış vergi oranı
kullanılarak hesaplanmıştır.
Ertelenen vergi
Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı
hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate
alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken,
indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle söz konusu farklardan
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kâr/zararı
etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (işletme
birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.
Ertelenen vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın ortadan
kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen
vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan
kaynaklanan ertelenen vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kâr elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın
kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya
tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.
Ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği dönemde geçerli
olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden
hesaplanır. Ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Grup’un bilanço tarihi itibariyle varlıklarının defter
değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.
Ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın
olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Grup’un
cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi de
doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki
kurumlar vergisi ile döneme ait ertelenen vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde,
şerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının
makul değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.
2.24 Çalışanlara sağlanan faydalar
Tanımlanan fayda planı:
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak
kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Standardı (“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir.
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğması beklenen
yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal
kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıştır.
Tanımlanan katkı planı:
Grup, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Şirket’in bu primleri ödediği sürece başka
yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır.
2.25 Nakit akım tablosu
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak
raporlanır.
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.26 Sermaye ve temettüler
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde birikmiş kârdan
indirilerek kaydedilir.
2.27 Araştırma ve geliştirme giderleri
Araştırma gideri gerçekleştiğinde gider kaydedilmektedir. Aşağıda belirtilen kriterlere sahip proje harcamaları dışında geliştirme için
yapılan harcamalar da, oluştukları dönem içerisinde gider olarak kayıt edilmektedir:
-		Ürün ile ilgili maliyetleri net olarak tanımlanabiliyor ve de güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa,
-		Ürünün teknik yeterliliği/fizibilitesi ölçülebiliyorsa,
-		Ürün satışa sunulacak ya da şirket içerisinde kullanılacaksa,
-		Ürün için potansiyel bir pazar mevcutsa, ya da şirket içi kullanılırlığı ispatlanabiliyorsa,
-		Projenin tamamlanabilmesi için yeterli teknik, mali ve diğer gerekli kaynaklar temin edilebiliniyorsa.
Diğer geliştirme giderleri gerçekleştiğinde gider olarak kaydedilmektedir.
Önceki dönemde gider kaydedilen geliştirme gideri sonraki dönemde aktifleştirilemez. Aktifleştirilen geliştirme gideri, ürünün ticari
üretiminin başlaması ile projenin ömrüne göre, normal amortisman yöntemi uygulanarak itfa edilmektedir. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle,
Grup’un aktifleştirdiği araştırma ve geliştirme gideri bulunmamaktadır.
Satış olasılığının yüksek olması için uygun bir yönetim kademesi tarafından, varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satışına
ilişkin bir plan yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik aktif bir program başlatılmış olmalıdır. Ayrıca, varlık
(veya elden çıkarılacak varlık grubunun) cari gerçeğe uygun değeriyle uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlanıyor olmalıdır. Ayrıca
satışın, sınıflandırılma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmış bir satış olarak muhasebeleştirilmesinin beklenmesi ve planın
tamamlanması için gerekli işlemlerin, planda önemli değişiklikler yapılması veya planın iptal edilmesi ihtimalinin düşük olduğunu
göstermesi gerekir.
2.28 Önemli muhasebe tahminleri ve varsayımlar
Varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerleri üzerinde önemli etkisi olan muhasebe tahminleri aşağıdaki gibidir:
a)		Maddi ve maddi olmayan varlıklar tahmini faydalı ömürleri boyunca amortismana ve itfaya tabi tutulmuştur (Not 13,14).
b)		Satılmaya hazır finansal varlıklar’ın makul değerleri tespit edilirken Grup Yönetimi aktif bir piyasada işlem gören borsaya kote
		özkaynak araçları için borsa değerlerini kullanmaktadır. Diğer satılmaya hazır finansal varlıklar için mevcut ekonomik veriler, 		
		sektörel trendler ve beklentilere bağlı olarak genel kabul görmüş değerleme ilkeleri kapsamında hesaplanan gerçeğe uygun değer
		tutarları gözüne alınmaktadır (Not 6).
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31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
c)		Şüpheli alacak karşılıkları, Şirket yönetiminin bilanço tarihi itibariyle var olan ancak cari ekonomik koşullar çerçevesinde
tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları karşılayacağına inandığı tutarları yansıtmaktadır. Alacakların
değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı değerlendirilirken ilişkili kuruluş ve anahtar müşteriler dışında kalan borçluların geçmiş
performansları piyasadaki kredibiliteleri ve bilanço tarihinden finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan performansları ile
yeniden görüşülen koşullar da dikkate alınmaktadır (Not 9).
d) Dava karşılıkları ayrılırken, ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği taktirde katlanılacak olan sonuçlar Şirket hukuk
		müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve Şirket Yönetimi elindeki verileri kullanarak en iyi tahminlerini yapıp
gerekli gördüğü karşılığı ayırmaktadır (Not 16).
e) Kıdem tazminatı karşılığının hesaplamasında çalışan devir hızı, iskonto oranları ve maaş artışları gibi aktüeryel varsayımlar 		
kullanılmaktadır. Hesaplamaya ilişkin detaylar çalışanlara sağlanan faydalar dipnotunda belirtilmiştir (Not 17).
f) Nihai vergi tutarına olan etkileri kesinleşmeyen ilgili birçok işlem ve hesaplama normal iş akışı sırasında gerçekleşmekte olup
bu gibi durumlar kurumlar vergisi karşılığı belirlenmesi sırasında önemli muhakemelerin kullanılmasını gerektirmektedir. Grup,
gelecekte vergilendirilebilecek karlar aracılığıyla gerçekleşecek olan ertelenmiş vergi varlıklarını ve vergisel olayların sonucunda
ödenmesi tahmin edilen ek vergilerin oluşturduğu vergi yükümlüklerini kayıtlarına almaktadır (Dipnot 27). Bu konular ile ilgili oluşan
nihai vergisel sonuçların başlangıçta kaydedilen tutarlardan farklı olduğu durumlarda, bu farklar belirlendiği dönemlerdeki gelir
vergisi ve ertelenmiş vergi gelir/giderini etkileyebilecektir.
3. İşletme birleşmeleri
Entek, 2010 yılı Temmuz ayı içerisinde iştiraki olan Eltek’in %54’lük hissesini 1.836 bin TL ödeyerek satın almıştır.
Grup, 2010 yılı Mart ayı içerisinde halihazırda bağlı ortaklığı olan Mogaz’ın %2,1’lik hissesini 5.300 bin TL ödeyerek satın almıştır.
Grup, 2009 yılı içerisinde halihazırda bağlı ortaklığı olan Entek’in %15,51’lik hissesini 38.030 bin TL ödeyerek satın almıştır.
Entek hisse alım işlemi, Grup’un özsermaye sahipleri arasındaki işlem olarak değerlendirilmiştir. Mogaz ve Eltek hisse alımı ise UMS
27 – “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar” standardı çerçevesinde değerlendirilmiş, buna bağlı olarak, ana ortaklık
dışından ilave hisse alış işlemlerinde, elde etme maliyeti ile ortaklığın satın alınan payı nispetindeki net varlıklarının kayıtlı değeri
arasındaki fark özkaynak içerisinde “azınlık payları ile gerçekleştirilen işlemler” olarak muhasebeleştirilmiştir.
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31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

3. İşletme birleşmeleri (devamı)
9 Ocak 2009 tarihinde Grup, daha önce müşterek yönetime tabi ortaklıklar olarak %47,99 oranında sahip olduğu Aygaz Doğal
Gaz Toptan Satış A.Ş. ve Aygaz Doğal Gaz İletim A.Ş. şirketlerinin %50’sini Statoil Hydro ASA’dan 17.224 bin TL karşılığında satın
almıştır. 31 Aralık 2008 itibariyle oransal konsolidasyon yöntemi ile müşterek yönetime tabi ortaklıklar olarak muhasebeleştirilen
Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. ve Aygaz Doğal Gaz İletim A.Ş. bu satın alma işlemine istinaden bağlı ortaklıklar olarak UFRS 3,
“İşletme Birleşmeleri” standardı uyarınca satın alma muhasebesi kapsamında muhasebeleştirilmiştir. Bu amaçla, Aygaz Doğal Gaz
Toptan Satış A.Ş. ve Aygaz Doğal Gaz İletim A.Ş.’nin satın alma muhasebesi kapsamında tanımlanabilir varlıklarının ve devralınan
yükümlülüklerinin makul değerleri ve satın alma bedelleri aşağıdaki gibidir:
9 Ocak 2009
Kayıtlı değeri
Nakit ve nakit benzerleri

6.000

Ticari alacaklar

9.399

İlişkili taraflardan alacaklar
Stoklar
Diğer cari/dönen varlıklar
Maddi varlıklar
Maddi olmayan varlıklar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar

778
437
1.717
30.411
274
(6.496)
(152)
(243)

Ertelenen vergi yükümlülükleri

(1.128)

Diğer yükümlülükler

(1.223)

Net varlıklar toplamı

39.774

Şirketin satın alınan yüzde oranı

%50

Elde edilen net varlıklar (A)

19.887

Toplam bedelin nakit ile ödenen kısmı (B)

17.224

Satın alınan nakit ve nakit benzerleri (C)

3.000

Toplam ödenen net nakit (B-C)
Negatif şerefiye geliri (A-B)

14.224
2.663

İşlemden elde edilen net varlıklar ve işlemden kaynaklanan negatif şerefiye geliri, gelir tablosunda “Diğer Faaliyet Gelirleri” hesap
grubu altında muhasebeleştirilmiştir.
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(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

4. Bölümlere göre raporlama
Grup, UFRS 8’i 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulamaya başlamış olup, Grup’un faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili mercii
tarafından düzenli olarak gözden geçirilen iç raporlara dayanarak faaliyet bölümleri belirlemiştir.
Grup’un karar almaya yetkili mercii, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümlerin performansının
değerlendirilmesi amacıyla sonuçları ve faaliyetleri endüstriyel bölümler bazında incelemektedir. Grup’un endüstriyel bölümler
bazında faaliyet bölümlerinin dağılımı şu şekildedir:
-

Gaz ve petrol ürünleri
Elektrik
Diğer

Grup endüstriyel bölümlere göre raporlama formatına ek olarak dönem içerisindeki hasılatın müşterilerin coğrafi konumu bazında
detayının gösterilmesini de değerlendirmiştir. Ancak, Grup satışlarını farklı endüstriyel gruplarda yaptığından ve her bir endüstriyel
grup Türkiye içerisinde farklı coğrafi bölgelere farklı şekilde dağılmış olduğundan dolayı faaliyetlerin coğrafi bölgeler açısından
raporlanabilir bölüm özelliği taşımadığı sonucuna varılmıştır. Grup yönetimi, faaliyet sonuçlarını ve performansını UFRS’ye göre
hazırlanmış finansal tablolar üzerinden değerlendirdiği için bölümlere göre raporlama hazırlanırken UFRS çerçevesinde hazırlanan
finansal tablolar kullanılmaktadır.
31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren dönemlere ait bölüm varlıklarının ve yükümlülüklerinin dağılımı aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2010
Gaz ve petrol

Konsolidasyon

ürünleri

Elektrik (*)

Diğer

düzeltmeleri

Toplam

643.577

372.278

123.252

(51.357)

1.087.750

Cari olmayan duran varlıklar

1.885.960

-

17.970

(188.032)

1.715.898

Toplam varlıklar

2.529.537

372.278

141.222

(239.389)

2.803.648

Kısa vadeli yükümlülükler

476.507

117.747

28.228

(51.427)

571.055

Uzun vadeli yükümlülükler

208.851

-

4.230

5.604

218.685

1.844.179

254.602

108.764

(193.637)

2.013.908

2.529.537

372.349

141.222

(239.460)

2.803.648

Varlıklar
Cari/dönen varlıklar

Kaynaklar

Özkaynaklar
Toplam kaynaklar

(*) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle “Entek” UFRS-5 uyarınca satış amacıyla elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmıştır. (Not 26).
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4. Bölümlere göre raporlama (devamı)
31 Aralık 2009
Gaz ve petrol
ürünleri

Diğer

Konsolidasyon
düzeltmeleri

Elektrik

Varlıklar
Cari/dönen varlıklar
Cari olmayan duran varlıklar

Toplam

596.462
1.767.757

178.848
255.438

87.061
5.933

(8.428)
(278.188)

853.943
1.750.940

Toplam varlıklar

2.364.219

434.286

92.994

(286.616)

2.604.883

Kaynaklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Özkaynaklar

469.387
206.575
1.688.257

80.947
73.684
279.655

16.742
3.453
72.799

(8.428)
5.236
(283.424)

558.648
288.948
1.757.287

Toplam kaynaklar

2.364.219

434.286

92.994

(286.616)

2.604.883

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren dönemlere ait gelir tablolarının bölümlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak - 31 Aralık 2010
Konsolidasyon
düzeltmeleri
Toplam

Gaz ve petrol
ürünleri

Elektrik (*)

Diğer

4.092.424
(3.631.436)

400.986
(389.031)

251.517
(231.367)

(87.239)
95.561

4.657.688
(4.156.273)

460.988

11.955

20.150

8.322

501.415

(149.457)
(108.832)
(1.806)
32.457
(12.170)

(12.928)
4.051
(817)

(5.618)
(7.792)
3.033
(289)

562
1.372
(12.195)
60

(154.513)
(128.180)
(1.806)
27.346
(13.216)

Faaliyet kârı

221.180

2.261

9.484

(1.879)

231.046

Özkaynak yönetimiyle değerlenen
yatırımların kâr/zararlarındaki paylar
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

180.691
(74.355)

24.440
(22.124)

5.122
(2.632)

42.448
(101.371)
77

42.448
108.882
(99.034)

Sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi kâr

327.516

4.577

11.974

(60.725)

283.342

Vergi gideri (-)
Ertelenmiş vergi geliri

(43.981)
837

(1.274)
1.318

(2.367)
53

2.229

(47.622)
4.437

Sürdürülen faaliyetlerden dönem kârı

284.372

4.621

9.660

(58.496)

240.157

Net dönem kârı

284.372

4.621

9.660

(58.496)

240.157

48
284.324

643
3.978

1
9.659

(58.496)

692
239.465

Esas faaliyet gelirleri
Satış gelirleri (net)
Satışların maliyeti (-)
Brüt esas faaliyet kârı
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)

Dönem kârının dağılımı:
Azınlık payları
Ana ortaklık payları

(*) Şirket’in bağlı ortaklıklarından Eltek’in mali tabloları, 2010 yılından itibaren konsolidasyon kapsamına alınmıştır.
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4. Bölümlere göre raporlama (devamı)
1 Ocak – 31 Aralık 2009
Diğer

Konsolidasyon
düzeltmeleri

Toplam

376.074
(327.567)

196.434
(176.218)

(93.641)
91.624

3.760.710
(3.207.312)

486.692

48.507

20.216

(2.017)

553.398

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)
Faaliyet kârı

(126.373)
(94.064)
(1.554)
45.821
(21.152)
289.370

(27.103)
622
(18)
22.008

(5.074)
(6.984)
23.102
(1.567)
29.693

784
(1.880)
5.259
2.146

(131.447)
(127.367)
(1.554)
67.665
(17.478)
343.217

Özkaynak yönetimiyle değerlenen
yatırımların kâr/zararlarındaki paylar
Finansal gelirler
Finansal giderler

110.682
(129.958)

36.723
(19.017)

4.769
(3.481)

53.883
(22.741)
145

53.883
129.433
(152.311)

Sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi kâr

270.094

39.714

30.981

33.433

374.222

Vergi gideri
Ertelenmiş vergi

(45.328)
312

(2.096)
2.599

(3.115)
(15)

-

(50.539)
2.896

Sürdürülen faaliyetlerden dönem kârı

225.078

40.217

27.851

33.433

326.579

-

-

-

(53)

(53)

225.078

40.217

27.851

33.380

326.526

901
224.177

11.018
29.199

3
27.848

33.380

11.922
314.604

Esas faaliyet gelirleri
Satış gelirleri (net)
Satışların maliyeti (-)
Brüt esas faaliyet kârı

Durdurulan faaliyetlerden elde edilen kâr / (zarar)
Dönem kârı

Gaz ve petrol
ürünleri

Elektrik

3.281.843
(2.795.151)

Dönem kârının dağılımı:
Azınlık payları
Ana ortaklık payları

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren dönemlere ait bölüm varlıklarına ilişkin amortisman ve itfa payları aşağıdaki
gibidir:

Gaz ve petrol ürünleri
Elektrik
Diğer
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1 Ocak - 31 Aralık 2010

1 Ocak - 31 Aralık 2009

59.502
29.069
400

68.295
28.491
450

88.971

97.236

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
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31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

4. Bölümlere göre raporlama (devamı)
31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren dönemlere ait bölüm varlıklarına ilişkin yatırım harcamaları aşağıdaki gibidir:

Gaz ve petrol ürünleri
Elektrik (*)
Diğer

1 Ocak - 31 Aralık 2010

1 Ocak - 31 Aralık 2009

79.861
6.857
485
87.203

59.631
68.240
693
128.564

(*) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle “Entek” UFRS-5 kapsamında satış amacıyla elde tutulan duran varlık olarak sınıflandırılmıştır. (Not 26).

5. Nakit ve nakit benzerleri
31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

150

167

256.061

403.135

56.753

19.918

- Vadeli mevduatlar

199.308

383.217

Kredi kartı alacakları

6.218

4.591

Toplam nakit ve nakit benzerleri

262.429

407.893

Satış amacıyla elde tutulan varlıklara ait nakit ve nakit benzerleri (not 26)

100.458

-

Nakit akım tablosuna göre nakit ve nakit benzerleri

362.887

407.893

Nakit mevcudu
Bankadaki nakit
- Vadesiz mevduatlar

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Grup’un 128.672 bin tutarındaki TL vadeli mevduatının vadesi 3 - 31 gün ve faiz oranı %5,50 - %9,28;
12.318 bin Amerikan Doları karşılığındaki 19.043 bin TL tutarındaki vadeli mevduatının vadesi 7 - 28 gün ve faiz oranı %0,50 - %2,75;
25.096 bin Euro karşılığındaki 51.228 bin TL tutarındaki vadeli mevduatının vadesi 7 - 21 gün ve faiz oranı %0,40 - %3,00’dir. (31
Aralık 2009 - Grup’un 200.239 bin TL tutarındaki vadeli mevduatının vadesi 4 - 38 gün, faiz oranı %5 - %10,6; 121.058 bin Amerikan
Doları karşılığındaki 182.277 bin TL tutarındaki vadeli mevduatının vadesi 8 - 48 gün ve faiz oranı %0,6 - %3,3; 215 bin Euro
karşılığındaki 464 bin TL tutarındaki vadeli mevduatının vadesi 8 gün ve faiz oranı %0,6 - %0,75’dir).
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

6. Finansal yatırımlar
Grup’un satılmaya hazır finansal varlıklar olarak tanımladığı uzun vadeli finansal yatırımlar 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri
itibariyle aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

İştirak tutarı

İştirak oranı (%)

325.050

1,97

195.030

1,97

1.740

2,50

1.740

2,50

Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.(***)

540

10,00

540

10,00

Tat Konserve Sanayi A.Ş. (**)

236

0,08

236

0,08

-

-

781

64,60

23

-

23

-

(1.141)

-

(1.426)

-

Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (*)
Ram Dış Ticaret A.Ş. (**)

Eltek Elektrik Top. Tic. A.Ş. (****)
Diğer (***)
Değer düşüklüğü karşılığı (-)

326.448
(*)		
		
(**)		
		
(***)
(****)
		
		

İştirak tutarı İştirak oranı (%)

196.924

Gerçeğe uygun değeri ile değerlenmiştir, değer artışı ertelenen vergi etkisi de dikkate alınarak, konsolide özkaynaklar içinde
değer artış fonları altında muhasebeleştirilmiştir.
Gerçeğe uygun değeri ile değerlenmiştir, değer azalışları finansal varlıklar altında “değer düşüklüğü karşılığı” ve konsolide gelir
tablosunda değer düşüklüğü zararı olarak kaydedilmiştir.
Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde belirlenemediği için maliyet değeri ile gösterilmiştir.
2010 yılının ikinci çeyreğinde artan işlem hacmi nedeniyle, Grup bağlı ortaklığın mali tablolar üzerinde nicelik ve nitelik olarak
önem arz edeceğini düşünerek tam konsolidasyon kapsamına dahil etmiştir, 31 Aralık 2010 tarihli konsolide bilançoda Entek
ile birlikte satış amacıyla elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmıştır.

7. Finansal borçlar
a) Kısa vadeli banka kredileri
31 Aralık 2010

Faiz oranı (%)

31 Aralık 2009

Faiz oranı (%)

1.800

-

123.007

0 - 7,25

Kısa vadeli TL cinsinden krediler
Kısa vadeli ABD Doları cinsinden krediler
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları (*)
Toplam kısa vadeli banka kredileri

(*) Uzun vadeli kredilerin faiz tahakkuklarını içermektedir.

1 0 0

-

-

121.163

Libor + 2,50 - 2,82

805

-

15.053

-

2.605

-

259.223

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

7. Finansal borçlar (devamı)
b) Uzun vadeli banka kredileri
31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Döviz
tutarı

TL
karşılığı

Faiz
oranı (%)

Döviz
tutarı

TL
karşılığı

Faiz
oranı (%)

53.000

109.407

Euribor + 2,75

53.000

115.764

Euribor + 4,49

-

-

-

50.156

Uzun vadeli krediler (*)
Euro cinsinden krediler (**)
ABD Doları cinsinden krediler

(805)

(15.053)

108.602

176.230

Eksi, kısa vadeli taksitler
Toplam uzun vadeli kredi borçları

75.519 Libor + 1,4 – Libor+ 4,2

(*)		 TL karşılıkları faiz tahakkuklarını da içermektedir.

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle, Grup’un uzun vadeli kredilerinin geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:

2011
2012 (**)

(**)

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

-

42.160

108.602

134.070

108.602

176.230

Şirket mevcut finansal durumunu, ileriye dönük planlarını ve piyasa koşullarını göz önüne alarak; 14 Ocak 2010 tarihli özel
durum açıklamasında belirttiği, Koç Holding A.Ş.’nin çeşitli finans kuruluşlarını kapsayan konsorsiyum ile imzaladığı kredi
sözleşmesi tahtında temin edilen kredinin, Şirket tarafından kullanılan 27 ay vadeli (24 Nisan 2012) Euribor + %2,75 yıllık faiz
oranlı 53 Milyon Euro tutarındaki kısmının tamamını birikmiş faizi ile birlikte vadesinden önce 28 Ocak 2011 tarihinde ödeyerek
kapatmıştır.

8. Diğer finansal yükümlülükler
Şirket, ortalama dört ay vadeli, nominal değeri 15.593 bin TL ve 8.350 bin ABD Doları olan döviz kuru forward işlemlerine girmiştir.
Şirket, söz konusu işlemler için 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle net defter değeri ile rayiç bedel arasında oluşan 444 bin TL (2009 –
yoktur) tutarındaki türev finansal araçlar karşılığını diğer finansal yükümlülükler altında yansıtmaktadır.
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

9. Ticari alacaklar ve borçlar
31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibari ile Grup’un ticari alacakları aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli ticari alacaklar

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Ticari alacaklar
Alacak senetleri
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)

218.352
44.832
(13.957)

278.182
53.622
(14.493)

Toplam kısa vadeli ticari alacaklar

249.227

317.311

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Alacak senetleri

847

799

Toplam uzun vadeli ticari alacaklar

847

799

1 Ocak- 31 Aralık 2010

1 Ocak - 31 Aralık 2009

Açılış bakiyesi
Dönem gideri
Tahsilatlar
Konsolidasyon kapsam değişikliği (not 26)

14.493
940
(1.476)

11.359
3.863
(769)
40

Kapanış bakiyesi

13.957

14.493

Uzun vadeli ticari alacaklar

Şüpheli ticari alacak karşılığı hareketleri

Ticari alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı, müşteri bazında tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir.
Ticari alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişki açıklamalar 30. notta verilmiştir.
31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibari ile Grup’un ticari borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli ticari borçlar
Ticari borçlar
Diğer ticari borçlar
Toplam kısa vadeli ticari borçlar

1 0 2

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

189.719

114.037

101

131

189.820

114.168

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

10. Diğer alacaklar ve borçlar
31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Verilen depozito ve teminatlar
Diğer alacaklar

1.270
837

4.115
2.208

Toplam kısa vadeli diğer alacaklar

2.107

6.323

Uzun vadeli diğer alacaklar

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Verilen depozito ve teminatlar

35

33

Toplam uzun vadeli diğer alacaklar

35

33

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Personele borçlar
Diğer çeşitli borçlar

17.880
277

3.608
208

Toplam diğer borçlar

18.157

3.816

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Alınan tüp depozitoları

53.299

49.428

Toplam uzun vadeli diğer borçlar

53.299

49.428

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

124.292

69.545

Kısa vadeli diğer alacaklar

Diğer borçlar

Uzun vadeli diğer borçlar

11. Stoklar

İlk madde ve malzeme

21.633

-

Ticari mallar

7.796

9.759

Mamüller

4.483

1.005

582

506

-

720

(229)

(352)

158.557

81.183

Yoldaki mallar

Yarı mamüller
Diğer stoklar
Stok değer düşüklüğü karşılığı
Toplam stoklar

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle stoklar içinde 53.023 ton LPG bulunmaktadır (31 Aralık 2009: 24.258 ton).
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

11. Stoklar (devamı)
Grup’un stok değer düşüklüğü karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Stok değer düşüklüğü karşılığı hareketi

1 Ocak – 31 Aralık 2010

1 Ocak – 31 Aralık 2009

352
(123)

352
-

229

352

Açılış bakiyesi
Dönem gideri
Satışlar nedeniyle karşılığın ters çevrilmesi
Kapanış bakiyesi

12. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
31 Aralık 2010
İştirak tutarı
Enerji Yatırımları A.Ş. satın alma değeri

Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi
Yabancı para çevrim farkları
Yasal yedekler
Finansal riskten korunma fonu
Satın alma tarihinden sonra oluşan birikmiş kârlarda
Grup'un payı

Değer düşüklüğü karşılığı (-)

669.400

(7.442)

(7.442)

476

378

3.195

2.254

(5.690)

(6.384)

192.874

151.368

1 0 4

%20,00

809.574

738

738

(375)

(376)

363
Toplam

İştirak tutarı

669.400

852.813
Zinerji Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.

İştirak
oranı %

31 Aralık 2009

853.176

%56,00

362
809.936

İştirak
oranı %

%20,00

%55,83

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

12. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar (devamı)
Grup’un özkaynaktan pay alma metodu ile konsolide edilen Enerji Yatırımları A.Ş.’nin mali tablolarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Konsolide bilanço
Toplam varlıklar
Toplam yükümlülükler
Azınlık payları

Net varlıklar
Grup'un sahiplik oranı
İştiraklerin net varlıklarında Grup'un payı

Konsolide gelir tablosu
Hasılat
Dönem kârı / (zararı)

Dönem kârı / (zararı)'nda Grup'un payı

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

19.324.224
(11.968.520)
(3.091.639)

15.720.995
(8.606.932)
(3.066.192)

4.264.065

4.047.871

%20

%20

852.813

809.574

1 Ocak - 31 Aralık 2010

1 Ocak - 31 Aralık 2009

26.218.713

20.389.883

212.233

269.392

42.447

53.878
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

13. Maddi duran varlıklar

Binalar

Tesis,
makine,
cihaz ve
LPG tüpleri

Kara ve
deniz
taşıtları

Demirbaşlar

Arazi ve
arsalar

Yer altıyerüstü
düzenleri

Yapılmakta
Özel
olan
maliyetler yatırımlar (*)

1 Ocak 2010 itibariyle açılış bakiyesi

29.635

100.574

72.626

1.805.959

157.364

46.856

23.001

6.741

2.242.756

Satış amacıyla elde tutulan varlığa ilişkin

(12.007)

(8.227)

(11.842)

(378.914)

(59)

(2.592)

(1.010)

(5.832)

(420.483)
80.561

Toplam

Maliyet değeri

sınıflamalar (not 26)
Alımlar

-

1.051

268

29.691

2.537

2.868

220

43.926

Transferler

-

3.290

1.971

15.547

9.704

1.610

-

(32.236)

(114)

Çıkışlar

(2.097)

(137)

(235)

(29.579)

(1.380)

(2.321)

(23)

(4.623)

(40.395)

31 Aralık 2010 itibariyle kapanış bakiyesi

15.531

96.551

62.788

1.442.704

168.166

46.421

22.188

7.976

1.862.325

1 Ocak 2010 itibariyle açılış bakiyesi

-

40.953

41.261

1.262.776

128.505

37.361

20.490

-

1.531.346

Satış amacıyla elde tutulan varlığa ilişkin

-

(5.257)

(3.396)

(188.449)

(59)

(2.195)

(781)

-

(200.137)

-

3.734

2.085

72.536

3.874

3.157

1.566

-

86.952

Birikmiş amortismanlar

sınıflamalar (not 26)
Dönem gideri
Transferler

-

-

-

(5.294)

5.294

-

-

-

-

Çıkışlar

-

(143)

(192)

(27.456)

(1.300)

(2.012)

(39)

-

(31.142)

31 Aralık 2010 itibariyle kapanış bakiyesi

-

39.287

39.758

1.114.113

136.314

36.311

21.236

-

1.387.019

31 Aralık 2010 itibariyle net defter değeri

15.531

57.264

23.030

328.591

31.852

10.110

952

7.976

475.306

(*)

Maddi duran varlıklar altında yer alan “Yapılmakta Olan Yatırımlar” kalemi içerisinden aktifleşen 114 bin TL’lik kısım maddi
olmayan duran varlıklara sınıflanmıştır.
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

13. Maddi duran varlıklar (devamı)

Binalar

Tesis,
makine,
cihaz ve
LPG tüpleri

Kara ve
deniz
taşıtları

95.616

71.762

1.737.733

616

48

14.056

368

24

123

48.490

Transferler

-

4.421

733

55.851

1.412

Çıkışlar

-

(103)

(40)

(50.171)

(19.227)

29.635

100.574

72.626

1.805.959

157.364

1 Ocak 2009 itibariyle açılış bakiyesi

-

37.249

39.083

1.240.955

İşletme birleşmeleri (not 1)

-

70

11

1.422

Dönem gideri

-

3.686

2.167

80.457

Arazi ve
arsalar

Yer altıyerüstü
düzenleri

29.267
-

Demirbaşlar

Özel
maliyetler

Yapılmakta
olan
yatırımlar

Toplam

171.104

45.212

23.135

11.347

2.185.176

3.161

287

576

116

18.860

914

2.000

32

74.794

126.745

251

-

(79.516)

(16.848)

(894)

(742)

-

(71.177)

46.856

23.001

6.741

2.242.756

142.005

34.572

19.309

-

1.513.173

1.633

84

112

-

3.332

3.870

3.419

1.811

-

95.410

Maliyet değeri
1 Ocak 2009 itibariyle açılış bakiyesi
İşletme birleşmeleri (not 1)
Alımlar

31 Aralık 2009 itibariyle kapanış bakiyesi
Birikmiş amortismanlar

Transferler

-

-

-

(16.839)

-

-

-

-

(16.839)

Çıkışlar

-

(52)

-

(43.219)

(19.003)

(714)

(742)

-

(63.730)

31 Aralık 2009 itibariyle kapanış bakiyesi

-

40.953

41.261

1.262.776

128.505

37.361

20.490

-

1.531.346

31 Aralık 2009 itibariyle net defter değeri

29.635

59.621

31.365

543.183

28.859

9.495

2.511

6.741

711.410
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

13. Maddi duran varlıklar (devamı)

Grup yatırımlarına ilişkin olarak kullandığı kredilerden doğan kur farkı ve faiz giderlerinin ilgili maddi varlık kullanıma hazır hale
gelinceye kadar olan kısımlarını aktifleştirmiştir. Grup’un özellikli varlıkları ile ilgili 2010 yılı içerisinde aktifleştirilen borçlanma maliyeti
yoktur (2009: 2.055 bin TL).
Ekonomik ömrü sona ermiş ancak halihazırda kullanımda olan maddi duran varlıkların maliyet bedelleri aşağıdaki gibidir:

Yer altı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis, makine, cihaz ve LPG tüpleri
Kara ve deniz taşıtları
Demirbaşlar
Özel maliyetler

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

12.053
15.840
732.049
85.358
26.288
18.857

11.198
15.344
715.970
83.480
24.721
13.999

890.445

864.712

Maddi duran varlıklara ilişkin amortisman giderlerinin 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:

Satışların maliyeti
Genel yönetim giderleri
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Tüpler üzerinde aktifleşen
Stoklar üzerinde aktifleşen
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1 Ocak – 31 Aralık 2010

1 Ocak – 31 Aralık 2009

76.025
7.094
3.263
195
375

81.195
10.845
3.050
278
42

86.952

95.410

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

14. Maddi olmayan duran varlıklar

Haklar

Diğer maddi olmayan
duran varlıklar

Toplam

Maliyet değeri
1 Ocak 2010 itibariyle açılış bakiyesi
Satış amacıyla elde tutulan varlığa ilişkin sınıflamalar (not 26)
Alımlar
Transferler (*)
Çıkışlar

15.304
(464)
6.632
112
(5.370)

642
(654)
10
2
-

15.946
(1.118)
6.642
114
(5.370)

31 Aralık 2010 itibariyle kapanış bakiyesi

16.214

Birikmiş itfa payları
1 Ocak 2010 itibariyle açılış bakiyesi
Satış amacıyla elde tutulan varlığa ilişkin sınıflamalar (not 26)
Dönem gideri
Çıkışlar

11.516
(241)
1.964
(4.744)

473
(528)
55
-

11.989
(769)
2.019
(4.744)

31 Aralık 2010 itibariyle kapanış bakiyesi

8.495

-

8.495

31 Aralık 2010 itibariyle kapanış bakiyesi

7.719

-

7.719

(*)

16.214

Maddi duran varlık altında yer alan “yapılmakta olan yatırımlar” kaleminden aktifleşen 114 bin TL’lik kısım maddi olmayan
duran varlıklara sınıflanmıştır.

Haklar

Diğer maddi olmayan
duran varlıklar

Toplam

Maliyet değeri
1 Ocak 2009 itibariyle açılış bakiyesi
Alımlar
İşletme birleşmeleri
Transferler
Çıkışlar

13.289
1.782
237
9
(13)

605
37
-

13.894
1.819
237
9
(13)

31 Aralık 2009 itibariyle kapanış bakiyesi

15.304

642

15.946

Birikmiş itfa payları
1 Ocak 2009 itibariyle açılış bakiyesi
Dönem gideri
İşletme birleşmeleri
Çıkışlar

9.655
1.775
97
(11)

422
51
-

10.077
1.826
97
(11)

31 Aralık 2009 itibariyle kapanış bakiyesi

11.516

473

11.989

31 Aralık 2009 itibariyle kapanış bakiyesi

3.788

169

3.957
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31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

14. Maddi olmayan duran varlıklar (devamı)
Maddi olmayan duran varlıklar itfa giderlerinin 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak - 31 Aralık 2010

1 Ocak - 31 Aralık 2009

2.019

1.826

2.019

1.826

Genel yönetim giderleri

15. Şerefiye
9 Ocak 2009 tarihinde, Grup, daha önce müşterek yönetime tabi ortaklıklar olarak %47,99 oranında sahip olduğu Aygaz Doğal Gaz
Toptan Satış A.Ş. ve Aygaz Doğal Gaz İletim A.Ş. şirketlerinin %50’sini Statoil Hydra ASA’dan 17.224 bin TL karşılığında satın almıştır.
İşlemden elde edilen net varlıklar ve işlemden kaynaklanan negatif şerefiye geliri, gelir tablosunda “Diğer Faaliyet Gelirleri” hesap
grubu altında muhasebeleştirilmiştir (not 3).

16. Borç karşılıkları, koşullu varlık ve yükümlülükler
31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle borç karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

Dava karşılıkları

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

2.637

3.596

2.637

3.596

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle koşullu varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:
Verilen teminatlar

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

İthal gaz alımı için verilen teminatlar
Verilen diğer teminatlar

33.807
33.755

21.603
18.527

Toplam verilen teminatlar

67.562

40.130

Çevre kirliliği yükümlülüğü:
Grup, yürürlükte olan çevre kanunlarına göre, gerçekleştirdiği faaliyetleri sonucu sebep olacağı çevre kirliliğinden dolayı oluşan
zararlardan, kusur şartı aranmaksızın, sorumludur. Grup kirliliğe sebep olduğu takdirde, meydana gelen zararlardan ötürü tazminat
ödemekle yükümlü tutulabilir. Konsolide bilanço tarihi itibariyle, Grup aleyhine çevre kirliliğinden dolayı açılmış önemli bir dava
bulunmamaktadır.
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31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
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(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

16. Borç karşılıkları, koşullu varlık ve yükümlülükler (devamı)
Ulusal stok bulundurma yükümlülüğü:
Ulusal petrol stoğu, rafineri, akaryakıt ve LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin ikmal ettikleri günlük ortalama ürün miktarının minimum
yirmi katını kendi depolarında veya lisanslı depolama tesislerinde topluca veya statülerine göre ayrı ayrı bulundurma yükümlülüğü
bulunmaktadır.
Enerji Yatırımları A.Ş.’nin TÜPRAŞ hisselerinin satın alımı kapsamındaki taahhütleri:
Enerji Yatırımları A.Ş’nin TÜPRAŞ’ın satın alımına ilişkin almış olduğu kredinin sözleşmesi uyarınca, ayni veya nakdi herhangi bir
temettü dağıtımı yapması ve TÜPRAŞ’tan elde edilecek temettünün tasarrufu konularında çeşitli kısıtlamalar bulunmaktadır. Ayrıca,
Enerji Yatırımları A.Ş.’nin çeşitli finansal ve finansal olmayan taahhütleri mevcut olup bu taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde, ilgili
bankaların söz konusu krediyi geri çağırma hakkı bulunmaktadır.
Şirket’in ve bağlı ortaklığının birbirleri, ilişkili tarafları, ana ortağı veya üçüncü kişiler adına ticari faaliyetleri kapsamında veya diğer
amaçlarla verdikleri teminat veya şarta bağlı yükümlülüklerin detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2010
Euro

USD

31 Aralık 2009

TL

TL

teminatlar teminatlar teminatlar

toplam

Euro
teminatlar

USD
teminatlar

TL
teminatlar

TL
toplam

22.699

23.551

21.312

67.562

23.931

3.004

13.195

40.130

B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen
Ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam
tutarı

-

-

-

-

-

-

-

-

C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş
olduğu TRİ'lerin toplam tutarı

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.699

23.551

21.312

67.562

23.931

3.004

13.195

40.130

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin
toplam tutarı

D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam
tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer
grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin
toplam tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine
vermiş olduğu
TRİ'lerin toplam tutarı
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(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

17. Çalışanlara sağlanan faydalar
31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

16.744

14.931

Kıdem tazminatı karşılığı
Kıdem tazminatı karşılıkları:

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak
kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince
kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. 31 Aralık
2010 tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, aylık tam 2.517,01 TL (31 Aralık 2009: tam 2.365,16 TL) tavanına tabidir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü, şirketin çalışanların emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü değerinin
tahminine göre hesaplanır. UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), şirketin yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında
aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında
kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Esas varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto
oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, ekli
konsolide finansal tablolarda karşılıklar, çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğünün bugünkü değeri
tahmin edilerek hesaplanır. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle karşılıklar yıllık %5,10 enflasyon oranı ve %10 iskonto oranı varsayımına
göre, yaklaşık %4,66 reel iskonto oranı ile hesaplanmıştır (31 Aralık 2009: %5,92 reel iskonto oranı). İsteğe bağlı işten ayrılmalar
neticesinde ödenmeyip, Grup’a kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmıştır. Kıdem tazminatı tavanı
altı ayda bir revize olup, Grup’un kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 31 Aralık 2010 tarihinde geçerli olan tam 2.517,01
TL (31 Aralık 2009: tam 2.427,04 TL) olan tavan tutarı göz önüne alınmıştır. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sone eren
dönemler için kıdem tazminatı karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Kıdem tazminatı karşılığı hareket tablosu:
1 Ocak - 31 Aralık 2010

1 Ocak - 31 Aralık 2009

14.931

13.284

4.402

3.637

936

403

(603)

23

Ödenen kıdem tazminatları

(2.922)

(2.416)

31 Aralık itibariyle karşılık

16.744

14.931

1 Ocak itibariyle karşılık
Dönem gideri
Aktüeryal kayıp
Satış amacıyla elde tutulan varlığa ilişkin sınıflamalar
ve konsolidasyon kapsam değişikliğinin etkileri
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31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

18. Diğer varlık ve yükümlülükler
Diğer dönen varlıklar
Gelecek aylara ait giderler

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

23.386

11.515

1.611

385

544

4.201

Devreden KDV

91

952

Gelir tahakkukları

56

314

Peşin ödenen vergiler

26

4.550

1.387

86

27.101

22.003

Diğer duran varlıklar

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Peşin ödenen giderler

51.044

19.884

1.214

-

-

7.997

52.258

27.881

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Ödenecek vergi ve fonlar

77.932

96.720

Maliyet gider karşılıkları

İndirilecek KDV
Stoklar için verilen sipariş avansları

Diğer dönen varlıklar
Toplam diğer dönen varlıklar

Maddi duran varlık alımı için verilen avanslar
Diğer duran varlıklar
Toplam diğer duran varlıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

33.988

13.701

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri

1.907

1.827

Diğer yükümlülükler

3.189

1.470

117.016

113.718

Toplam diğer kısa vadeli yükümlülükler
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finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

19. Özkaynaklar
Şirketin 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar

Sahiplik oranı

31 Aralık 2010

Sahiplik oranı

31 Aralık 2009

Koç Holding A.Ş.

%40,68

122.054

%40,68

122.054

Liquid Petroleum Gas Development Company

%24,52

73.546

%24,52

73.546

Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.

%5,29

15.884

%5,29

15.884

Koç Ailesi

%5,24

15.705

%5,24

15.705

%24,27

72.811

%24,27

72.811

%100,00

300.000

%100,00

300.000

Diğer
Nominal sermaye
Enflasyon düzeltmesi

71.504

71.504

Düzeltilmiş sermaye

371.504

371.504

Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na
göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni net kârın %5’i olarak ayrılır. İkinci
tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan kârın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler
ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde
kullanılması mümkün değildir.
Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri satışından
doğan kazançların %75’lik kısmı, Kurumlar Vergisinden müstesnadır. Bu istisnadan yararlanabilmek için; satış kazancının istisnadan
yararlanan kısmı, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulması gerekmektedir.
Kârdan kısıtlanmış yedekler aşağıdaki gibidir:

Yasal yedekler
Sermayeye eklenecek iştirak hisseleri kazançları
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31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

73.159

64.659

300.228

300.071

373.387

364.730
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(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
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31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

19. Özkaynaklar (devamı)
Kâr dağıtımı
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar:
SPK’nın Seri: IV, No: 27 Tebliği’nin 5’inci maddesinde ve çeşitli SPK kararlarıyla belirtildiği üzere hisse senetleri borsada işlem gören
ortaklıklarda birinci temettü oranı ve temettü dağıtımı varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kârın % 20’sinden
az olamaz. Hisse senetleri borsada işlem gören anonim ortaklıklar, genel kurullarının alacağı karara bağlı olarak temettüyü; tamamen
nakden dağıtma, tamamen hisse senedi olarak dağıtma, belli oranda nakit belli oranda hisse senedi olarak dağıtılarak kalanını
ortaklık bünyesinde bırakma, nakit ya da hisse senedi olarak dağıtmadan ortaklık bünyesinde bırakma konusunda serbesttir.
25 Şubat 2005 tarih 7/242 sayılı SPK kararı uyarınca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kâr üzerinden SPK’nın
asgari kâr dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kâr dağıtım tutarının, tamamının yasal kayıtlarda yer
alan dağıtılabilir kârdan karşılanabilmesi durumunda, bu tutarın tamamının, karşılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan
net dağıtılabilir kârın tamamı dağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda veya yasal kayıtların herhangi
birinde dönem zararı olması durumunda ise kâr dağıtımı yapılmayacaktır.
SPK’nın 27 Ocak 2010 tarihli kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı
konusunda herhangi bir asgari kâr dağıtım zorunluluğu getirilmemesine karar verilmiştir.
9 Ocak 2009 tarih, 1/6 sayılı SPK kararı uyarınca; halka açık anonim ortaklıkların 2008 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri kârların
dağıtım esaslarının belirlenmesi ile ilgili karar uyarınca, konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan işletmelerce
dağıtılabilir kârın hesaplanmasında konsolide finansal tablolarda yer alan kâr içinde görünen; bağlı ortaklık, müşterek yönetime
tabi teşebbüs ve iştiraklerden ana ortaklığın konsolide finansal tablolarına intikal eden kâr tutarlarının, şirketlerin yasal kayıtlarında
bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, genel kurullarınca kâr dağıtım kârarı alınmış olmasına bakılmaksızın, dağıtacakları
kâr tutarını SPK’nın Seri:XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp
kamuya ilan edecekleri finansal tablolarında yer alan net dönem kârlarını dikkate alarak hesaplamalarına imkan tanınmasına karar
verilmiştir
Kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklar:
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri, bedelsiz sermaye artırımı; nakit kâr dağıtımı ya da
zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak özsermaye enflasyon düzeltme farkları, nakit kâr dağıtımında kullanılması durumunda
kurumlar vergisine tabi olacaktır.
Şirketin, yasal kayıtlarında bulunan geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan dönem kârı ve kâr dağıtımına konu edilebilecek
diğer kaynakların toplam tutarı 31 Aralık 2010 itibariyle 1.025.795 bin TL’dir.
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

19. Özkaynaklar (devamı)
Ödenen temettü
7 Nisan 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul sonucu Şirket, 2009 yılı net dağıtılabilir kârından 8.500 bin TL tutarında II.Tertip
yasal yedek akçe ayırmaya ve toplam 100.000 bin TL tutarında brüt temettü
		
-

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum
ortaklarına %33,33333 nispetinde 1 Kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,33333 Kr brüt=net nakit temettü,
Diğer hissedarlara brüt 0,33333 Kr, net 0,28333 Kr nakit temettü

dağıtmaya karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda temettü ödemelerine 14 Nisan 2010 tarihinde başlanmıştır.
Değer artış fonu:
Değer artış fonu finansal varlıklardan kaynaklanmakta olup detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Koç Finansal Hizmetler A.Ş.

223.010

99.491

Toplam değer artış fonu

223.010

99.491

Finansal riskten korunma fonu:
Enerji Yatırımları A.Ş.’nin 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle TÜPRAŞ hisselerinin %51’inin satın alımı için kullanılmış olduğu krediye istinaden
faiz haddi değişimi riskinden korunmak amacıyla yapılmış olan faiz haddi takas anlaşmalarına ilişkin gerçeğe uygun değer zararları,
konsolide finansal tablolarda özkaynak hesapları içerisinde bulunan “Finansal Riskten Korunma Fonu” olarak gösterilmektedir.
Azınlık payları:
1 Ocak - 31 Aralık 2010

1 Ocak - 31 Aralık 2009

Açılış bakiyesi

43.159

73.594

Satış amacıyla elde tutulan varlığa ilişkin sınıflamalar (not 26)

(3.837)

-

692

11.922

-

(42.041)

Ana ortaklık dışı paylara ödenen temettüler

(4.148)

(316)

Kapanış bakiyesi

35.866

43.159

Dönem faaliyet sonuçlarından azınlık payına ayrılan tutar
Azınlık payları ile gerçekleştirilen işlemler (not 3)
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

20. Satışlar ve satışların maliyeti
Satışlar

1 Ocak - 31 Aralık 2010

1 Ocak - 31 Aralık 2009

4.457.965

3.718.482

Yurtdışı satışlar

357.806

210.235

Satış iadeleri (-)

(13.324)

(18.211)

(144.759)

(149.796)

4.657.688

3.760.710

1 Ocak - 31 Aralık 2010

1 Ocak - 31 Aralık 2009

3.584.378

2.841.198

Yurtiçi satışlar

Satış iskontoları (-)
Toplam satışlar, net

Satışların maliyeti:
İlk madde ve malzeme giderleri
Genel üretim giderleri

89.404

78.744

Amortisman giderleri

76.025

81.195

Personel giderleri

17.050

14.581

Yarı mamul stoklarındaki değişim
Mamul stoklarındaki değişim

Satılan ticari mallar maliyeti
Verilen hizmet maliyeti
Toplam satışların maliyeti

(76)

112

(3.478)

(3.569)

3.763.303

3.012.261

381.837

188.260

11.133

6.791

4.156.273

3.207.312

21. Araştırma ve geliştirme giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim
giderleri
1 Ocak - 31 Aralık 2010

1 Ocak - 31 Aralık 2009

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri

154.513

131.447

Genel yönetim giderleri

128.180

127.367

1.806

1.554

284.499

260.368

Araştırma ve geliştirme giderleri
Toplam
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

21. Araştırma ve geliştirme giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim
giderleri (devamı)

a) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri detayı

Nakliye, dağıtım ve depolama giderleri
Satış giderleri
Reklam, tanıtım ve promosyon giderleri
Personel giderleri
Ulaşım ve servis vasıta gideri
Amortisman ve itfa payları
Lisans giderleri
Tamir, bakım ve onarım giderleri
Sigorta giderleri
Dava takip, danışmanlık ve denetim giderleri
İletişim giderleri
Kira giderleri
Vergi, resim ve harçlar
Diğer pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Toplam pazarlama, satış ve dağıtım giderleri

1 Ocak - 31 Aralık 2010

1 Ocak - 31 Aralık 2009

59.000
31.329
26.883
23.183
4.839
3.263
2.873
816
765
388
366
364
259
185

53.021
24.974
18.969
20.234
5.435
3.050
2.237
404
1.068
339
328
249
175
964

154.513

131.447

1 Ocak - 31 Aralık 2010

1 Ocak - 31 Aralık 2009

67.983
9.113
5.628
5.547
4.952
4.755
4.015
3.896
2.772
2.301
1.789
1.614
1.371
1.289
11.155

67.999
12.672
4.429
3.231
4.167
4.792
5.641
1.931
3.022
2.047
2.033
1.023
1.376
530
26
12.448

128.180

127.367

b) Genel yönetim giderleri detayı

Personel giderleri
Amortisman ve itfa payları
Ulaşım servis vasıta gideri
Vergi, resim ve harçlar
Bilgi teknolojileri giderleri
Bağış ve yardımlar
Danışmanlık giderleri
Dava takip, danışmanlık ve denetim giderleri
Sigorta giderleri
İletişim giderleri
Tamir, bakım ve onarım giderleri
PTT Gideri
Kira giderleri
Halkla ilişkiler etkinlikleri gideri
Etüd proje giderleri
Diğer yönetim giderleri
Toplam genel yönetim giderleri
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

21. Araştırma ve geliştirme giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim
giderleri (devamı)

c) Araştırma ve geliştirme giderleri detayı
1 Ocak - 31 Aralık 2010

1 Ocak - 31 Aralık 2009

Dışarıdan sağlanan ARGE giderleri
Etüd proje giderleri

1.806
-

1.540
14

Toplam araştırma ve geliştirme giderleri

1.806

1.554

1 Ocak - 31 Aralık 2010

1 Ocak - 31 Aralık 2009

91.166
59.000
31.329
26.883
12.376
10.467
5.806
4.952
4.755
4.284
4.015
3.537
2.873
2.667
2.605
1.806
1.735
1.289
12.954

88.233
53.021
24.974
18.969
15.722
9.864
3.406
4.167
4.792
2.270
5.641
4.090
2.237
2.375
2.437
1.540
1.625
530
40
14.435

284.499

260.368

22. Niteliklerine göre giderler

Personel giderleri
Nakliye, dağıtım ve depolama giderleri
Satış giderleri
Reklam, tanıtım ve promosyon giderleri
Amortisman ve itfa payları
Ulaşım ve servis vasıta gideri
Vergi, resim ve harçlar
Bilgi teknolojileri giderleri
Bağış ve yardımlar
Dava takip, danışmanlık ve denetim giderleri
Danışmanlık giderleri
Sigorta giderleri
Lisans giderleri
İletişim giderleri
Tamir, bakım ve onarım giderleri
Dışarıdan sağlanan ARGE giderleri
Kira giderleri
Halkla ilişkiler etkinlikleri gideri
Etüd proje giderleri
Diğer
Toplam
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

23. Diğer faaliyet gelirleri/giderleri
31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar aşağıdaki gibidir:

1 Ocak - 31 Aralık 2010

1 Ocak - 31 Aralık 2009

Gemi hizmet geliri
Komisyon gelirleri
Maddi duran varlık satış kârları
Liman hizmet gelirleri
Kira gelirleri
Konusu kalmayan karşılıklar
LPG boru geçiş gelirleri
Temettü geliri
Finansal varlık satış geliri
Negatif şerefiye geliri (Not 3)
Sigorta ve teşvik gelirleri
Diğer gelir ve kârlar

4.323
4.251
3.902
2.611
1.489
1.476
1.444
56
7.794

7.275
7.611
493
2.317
1.293
769
1.612
11
39.872
2.663
234
3.515

Toplam diğer faaliyet gelirleri

27.346

67.665

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait diğer faaliyetlerden gider ve zararlar aşağıdaki gibidir:

Gemi hizmet gideri
Karşılık giderleri
Demuraj giderleri
Liman hizmet giderleri
İstasyonlara ödenen peştemaliye giderleri
Komisyon giderleri
Maddi duran varlık satış zararları
Diğer gider ve zararlar
Toplam diğer faaliyet giderleri

1 2 0

1 Ocak - 31 Aralık 2010

1 Ocak - 31 Aralık 2009

6.534
2.836
1.355
563
325
248
56
1.299

8.415
2.599
718
3.571
141
197
1.837

13.216

17.478

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

24. Finansal gelirler
31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait finansal gelirler aşağıdaki gibidir:

Kur farkı geliri
Faiz gelirleri
Kredili satışlar vade farkı gelirleri
Toplam finansal gelirler

1 Ocak - 31 Aralık 2010

1 Ocak - 31 Aralık 2009

78.870
17.111
12.901

95.918
11.788
21.727

108.882

129.433

25. Finansal giderler
31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait finansal giderler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak - 31 Aralık 2010

1 Ocak - 31 Aralık 2009

Kur farkı gideri
Kredili alış vade farkı gideri
Banka faiz giderleri
Kredi komisyon gideri
Forward işlemleri rayiç değer farkı
Diğer finansman giderleri

77.688
10.965
6.766
2.654
444
517

126.230
3.290
18.827
3.217
747

Toplam finansal giderler

99.034

152.311
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31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

26. Satış amacıyla elde tutulan varlıklar ve durdurulan faaliyetler
a) Satış amacıyla elde tutulan varlıklar
Grup, 1 Aralık 2010 tarihinde kamuyu aydınlatma platformuna bildirdiği üzere, 30 Kasım 2010 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca
Entek sermayesinde sahibi olduğu %49,62 oranında toplam 49.079 bin TL nominal değerde hissenin, hisse devir işlemlerinin
tamamlandığı tarihte nakden ve peşin olarak ödenmek üzere 136.455 bin USD bedel karşılığında AES Mont Blanc Holdings B.V.’ye
satılmasına karar vermiştir. Satışı düşünülen bağlı ortaklığın varlık ve yükümlülüklerinin tamamı UFRS 5 uyarınca satış amacıyla elde
tutulan varlık ve yükümlülükler olarak sınıflanmıştır. Hisse satışının tamamlanmasına müteakiben Entek müşterek yönetime tabi
ortaklık olarak oransal konsolidasyona tabi tutulacaktır.

Satış amaçlı elde tutulan varlık grupları
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Diğer duran varlıklar

Satış amaçlı elde tutulan yükümlülük grupları
Kısa vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Kıdem tazminatı karşılığı
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü

1 2 2

2010

2009

100.458
39.039
3.238
220.346
349
8.848

-

372.278

-

2010

2009

44.197
20.098
34.856
1.916
3.484
609
12.587

-

117.747

-

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

26. Satış amacıyla elde tutulan varlıklar ve durdurulan faaliyetler (devamı)

Satış amacıyla elde tutulan varlıklara ilişkin gelir tablosu

Cari dönem
1 Ocak - 31 Aralık 2010

Sürdürülen faaliyetler
Satış gelirleri
Satışların maliyeti

400.986
(389.031)

Brüt esas faaliyet kârı

11.955

Genel yönetim giderleri

(12.928)

Diğer faaliyet gelirleri

4.051

Diğer faaliyet giderleri

(817)

Faaliyet kârı

2.261

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
Kâr/zararlarındaki paylar

-

Finansal gelirler

24.440

Finansal giderler

(22.124)

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi dönem kârı

4.577

Sürdürülen faaliyetler vergi geliri/gideri
- Dönem vergi gideri

(1.274)

- Ertelenmiş vergi geliri

1.318

Dönem kârı

4.621

Dönem kârının dağılımı:
Azınlık payları
Ana ortaklık payları

643
3.978
4.621

1 2 3

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

26. Satış amacıyla elde tutulan varlıklar ve durdurulan faaliyetler (devamı)
b) Durdurulan faaliyetler
Grup’un Hollanda’da kurulu müşterek yönetime tabi ortaklığı Opet Aygaz BV, sahibi olduğu Opet Aygaz Bulgaria EAD şirketine ait
hisselerin tamamının satılması konusunda 19 Haziran 2008 tarihinde Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmış ve hisse devri 31 Ekim
2008 tarihinde gerçekleşmiştir. Buna istinaden, 2009 yılı içerisinde de Opet Aygaz BV’nin tasfiye edilmesine karar verilmiştir ve Opet
Aygaz BV 30 Aralık 2009 tarihinde tasfiye edilmiştir.
Durdurulan faaliyetlere ilişkin gelir tabloları aşağıdaki gibidir:
1 Ocak - 31 Aralık 2009
Satış gelirleri (net)

-

Satışların maliyeti (-)

-

Brüt esas faaliyet kârı

-

Genel yönetim giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri

(47)
-

Faaliyet zararı

(47)

Finansal gelirler

196

Finansal giderler (-)
Durdurulan faaliyetler vergi öncesi dönem kârı

149

Durdurulan faaliyetler vergi gelir/(gideri)
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi gelir/(gideri)
Durdurulan faaliyetler dönem kârı
Müşterek yönetime tabi ortaklık satışından elde edilen kâr / (zarar)
Durdurulan faaliyetler ile ilgili dönem net kârı / (zararı)

(24)
125
(178)
(53)

Opet Aygaz BV’nin tasfiye edilmesine istinaden Grup’un payına düşen 84 bin TL tutarındaki nakit ve nakit benzerleri Grup’a transfer
edilmiş ve 137 bin TL tutarındaki finansman geliri konsolide finansal tablolardan elimine edildikten sonra 53 bin TL tutarındaki zarar
“müşterek yönetime tabi ortaklık satışından elde edilen zarar” olarak durdurulan faaliyetler ile ilgili dönem net kârı / (zararı)’na dahil
edilmiştir.
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(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

27. Vergi varlık ve yükümlülükleri
31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

46.348

50.539

(34.177)

(39.856)

12.171

10.683

1 Ocak - 31 Aralık 2010

1 Ocak - 31 Aralık 2009

(47.622)

(50.539)

4.437

2.896

(43.185)

(47.643)

1 Ocak - 31 Aralık 2010

1 Ocak - 31 Aralık 2009

Cari kurumlar vergi gideri

-

(24)

Ertelenmiş vergi geliri

-

-

-

(24)

Cari vergi yükümlülüğü;
Cari kurumlar vergisi karşılığı
Eksi: Peşin ödenen vergi ve fonlar

Gelir tablosundaki vergi gideri:
Devam eden faaliyetlerden
Cari vergi yükümlülüğü
Cari kurumlar vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri

Durdurulan faaliyetlerden
Cari vergi yükümlülüğü

Kurumlar vergisi
Grup, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri
için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi
matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa
geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
2010 yılında uygulanan efektif kurumlar vergisi oranı %20’dir (2009: %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2010 yılı kurum kazançlarının geçici
vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir
(2009: %20). Zararlar gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kârdan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan
zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan kârlardan düşülemez.
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31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

27. Vergi varlık ve yükümlülükleri (devamı)
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap
kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu
beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir.
Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile UFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan
geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı
gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile UFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından
kaynaklanmakta olup aşağıda açıklanmaktadır.
Gelir vergisi stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kâr payı elde eden ve bu kâr paylarını kurum kazancına dahil ederek beyan
eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kâr payları üzerinden ayrıca
gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı %15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave
edilen kâr payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.
24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden %19,8 vergi
tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından şirketlerin üretim faaliyetiyle
doğrudan ilgili olanların %40’ı vergilendirilebilir kazançtan düşülebilir. Yararlanılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi
tevkifatı yapılmamaktadır.
Yatırım indirimi uygulaması
Yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, şirketlerin vergilendirilebilir
kazançlarının yetersiz olması sebebiyle, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle yararlanamadığı yatırım indirimi tutarının 2006, 2007 ve 2008
yıllarına ait kazançlarından indirilmesine imkan tanınmış ve 2008 yılı kurum kazancından indirilemeyen yatırım indirimi tutarının sonraki
dönemlere devri mümkün olmadığı belirtilmiştir. Ancak, Anayasa Mahkemesi, 15 Ekim 2009 tarihli toplantısında, kazanılmış hakları
ortadan kaldıran bu yasal düzenlemeyi, Anayasaya aykırı bularak iptal etmiş ve böylece yatırım indirimiyle ilgili süre sınırlaması da
raporlama tarihi itibariyle ortadan kalkmıştır. Söz konusu karar ise 8 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
1 Ağustos 2010 tarihli ve 27659 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6009 Sayılı Kanun’un 5. maddesi ile yatırım
indirimi uygulamasına ilişkin olarak yeni düzenleme getirilmiştir. Yeni düzenleme ile Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda 2005
yılından devreden yatırım indirimi tutarının kullanılmasına ilişkin olarak herhangi bir süre sınırlamasına yer verilmemekle beraber
yatırım indiriminin kullanımı kazancın %25’i ile sınırlandırılmaktadır. Buna göre mükelleflerin yatırım indirimi istisnası sonrası kalan
%75’lik kazançları üzerinden %20 oranında kurumlar vergisi ödemesi gerekmektedir.
Grup’un bağlı ortaklıklarından Entek Elektrik Üretimi A.Ş.’nin daha sonraki dönemde kullanabileceği 186.401 bin TL tutarında stopajlı,
20.748 bin TL tutarında stopajsız yatırım indirimi bulunmaktadır. Grup yönetimi yapmış olduğu projeksiyonlar sonucu, gelecekte
oluşması beklenen mali kârların indiriminde kullanılması muhtemel olan yatırım indirimi tutarı üzerinden ertelenmiş vergi varlığı
hesaplamıştır.
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

27. Vergi varlık ve yükümlülükleri (devamı)
Ertelenmiş vergi
Grup ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde Tebliğ ve Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin
sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Grup, ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerini, varlık ve
yükümlülüklerin bilançodaki kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasında oluşan geçici farklar üzerinden bilanço tarihi itibariyle yasalaşmış
vergi oranlarını kullanarak hesaplamaktadır. İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre
hesaplanan ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran %20’dir (31 Aralık 2009 - %20).
Ertelenmiş vergi (varlıkları) / yükümlülükleri:

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

31.246
11.737
1.491
(80)
(3.347)
(1.116)

52.139
5.236
951
218
(2.986)
(6.473)
(726)

39.931

48.359

Yeniden değerleme ve maddi varlıkların amortisman / diğer
maddi olmayan varlıkların itfa farkları
Finansal varlıklar değer artış fonu etkisi
Stok değerleme farkları
Etkin faiz yöntemi düzeltmesi
Kıdem tazminatı karşılıkları
Kullanılacak yatırım indirimi
Diğer

Türkiye’de işletmelerin konsolide vergi iadesi beyan edememeleri sebebiyle, ertelenmiş vergi varlıkları olan bağlı ortaklıklar, ertelenmiş
vergi yükümlülükleri olan bağlı ortaklıklar ile netleştirilmez ve ayrı olarak gösterilir.

Aygaz.A.Ş.
Mogaz Petrol Gazları A.Ş.
Akpa A.Ş.
Entek Elektrik Üretim A.Ş (Not 26)
Aygaz Doğal Gaz

Varlıkları

31 Aralık 2010
Ertelenen vergi
Yükümlülükleri

Varlıkları

31 Aralık 2009
Ertelenen vergi
Yükümlülükleri

Net

Net

(4.024)
(2.482)
(249)
(22)

38.720
6.425
140
1.423

34.696
3.943
(109)
1.401

(3.357)
(262)
(109)
(7.207)
-

32.820
6.170
53
19.016
1.235

29.463
5.908
(56)
11.809
1.235

(6.777)

46.708

39.931

(10.935)

59.294

48.359

Devam eden faaliyetlerden ertelenmiş vergi hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Ertelenmiş vergi (varlığı) / yükümlülüğü hareketleri:

1 Ocak - 31 Aralık 2010

1 Ocak - 31 Aralık 2009

1 Ocak itibariyle açılış bakiyesi
Ertelenmiş vergi gideri / (geliri)
Finansal varlıklar değer artış fonu ile ilişkilendirilen kısım
Satış amacıyla elde tutulan varlığa ilişkin sınıflamalar ve
konsolidasyon kapsam değişikliğinin etkileri

48.359
(4.437)
6.501

49.689
(2.896)
991

(10.492)

575

39.931

48.359

31 Aralık itibariyle kapanış bakiyesi
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

27. Vergi varlık ve yükümlülükleri (devamı)
Vergi karşılığının mutabakatı:
Devam eden faaliyetlerden elde edilen kâr
Gelir vergisi oranı
Beklenen vergi gideri
Vergi etkisi:
- vergiye tabi olmayan gelirler
- kanunen kabul edilmeyen gelirler
- vergi etkisi olmayan konsolidasyon düzeltmeleri
- önceden muhasebeleştirilemeyen yatırım indirimlerinin kullanılması
Diğer
Gelir tablosundaki vergi karşılığı gideri

1 Ocak - 31 Aralık 2010

1 Ocak - 31 Aralık 2009

283.342

374.222

%20

%20

56.669

74.845

(26.294)
3.237
14.666
(4.522)
(571)

(13.606)
587
(6.695)
(6.473)
(1.015)

43.185

47.643

28. Hisse başına kazanç
1 Ocak - 31 Aralık 2010

1 Ocak - 31 Aralık 2009

300.000.000

300.000.000

239.465

314.604

-

(53)

Devam eden faaliyetlerden elde edilen hisse başı kârın hesaplanması
için net dönem kârı

239.465

314.657

Devam eden ve durdurulan faaliyetlerden elde edilen bin adet hisse
başına kâr

0,79822

1,04868

Devam eden faaliyetlerden elde edilen hisse başına kâr
- bin adet adi hisse senedi (TL)

0,79822

1,04885

-

(0,00017)

Dönem boyunca mevcut hisselerin ortalama sayısı (bin adet)
Ana şirket hissedarlarına ait net dönem kârı
Eksi: Durdurulan faaliyetlerden yıl içinde elde edilen kâr/(zarar)

Durdurulan faaliyetlerden elde edilen hisse başına kâr / (zarar)
- bin adet adi hisse senedi (TL)
29. İlişkili taraf açıklamaları

Bir şirketin ilişkili şirket olarak tanımlanması, şirketlerden birinin diğeri üzerinde kontrol gücüne sahip olması veya ilgili şirketin finansal
ve idari kararlarını oluşturmasında önemli bir etkisi olmasına bağlı olarak belirlenmektedir. Şirket Koç Holding tarafından kontrol
edilmektedir. Finansal tablolar için hissedar şirketleri, hissedarlar ve finansal yatırımlar ile diğer Grup şirketlerinin bakiyeleri ayrı
kalemler olarak gösterilmiş ve bu şirketler, ilişkili şirketler olarak adlandırılmıştır.
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

29. İlişkili taraf açıklamaları (devamı)
Ticari

31 Aralık 2010
Borçlar(****)
Ticari olmayan

İlişkili taraflarla olan bakiyeler

Ticari

Alacaklar(****)
Ticari olmayan

Grup şirketleri (*)
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Yapı Kredi Bankası A.Ş.
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Arçelik A.Ş.
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. (**)
Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş.
Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş.
Demir Export A.Ş.
Opet Petrolcülük A.Ş.
Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş.
Tat Konserve Sanayi A.Ş.
Vehbi Koç Vakfı Koç Üniversitesi
Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi
RMK Marine Gemi Yapım San. ve Deniz Taş. İşl. A.Ş.
Palmira Turizm Ticaret A.Ş.
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş.
Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Mar. Tur. Tes. A.Ş.
Vehbi Koç Vakfı
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş.
Kanel Kangal Elektrik A.Ş.
Setur Servis Turistik A.Ş.
Arçelik LG Klima San. ve Tic. A.Ş.
Düzey Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Tic.ve San. A.Ş.
Altınyunus Çeşme Turistik Tesisler. A.Ş.
THY Opet
Ayvalık Marina ve Yat İşl. San. ve Tic. A.Ş.
Beldesan Otomotiv Yan Sanayii ve Tic. A.Ş.
Küsel Ltd.Şti.
Ark İnşaat A.Ş.
Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Koçnet Haberleşme Teknoloji ve İlet. Hizm. A.Ş.
Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş.
Opet-Fuchs Madeni Yağlar
Promena Elektronik Ticaret A.Ş.
Ram Dış Ticaret A.Ş.
Ram Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.(***)
Setair Hava Taşımacılığı ve Hizm. A.Ş.
Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
Oriente Klassik Giyim San.ve Tic.A.Ş.
İltur Gemicilik
Callus Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.

9.119
6.200
1.755
1.156
828
827
817
629
498
498
482
361
357
298
180
150
116
111
100
76
72
69
48
40
38
36
30
19
17
13
5
2
-

-

19.625
90
13.382
8.241
7
221
54.305
2
49
78
4.977
100
5
245
117
313
1.323
1
183
3
91
21
6.031
116
189
830
11
9
57

-

-

-

9

-

325

-

-

-

25.272

-

110.631

-

Ortaklar
Koç Holding A.Ş.
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen yatırımlar
Zinerji Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

(*)
(**)
(***)
(****)

Grup şirketleri Koç Grubu şirketlerini içermektedir.
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. (“Zer”) Grup’a çeşitli kalemlerde (duran varlık, hammadde, çeşitli hizmet alımları) satın alma hizmeti vermektedir. Bilanço tarihi itibariyle ticari borçlar kalemi Grup’un aracılık hizmeti çerçevesi
de tedarikçi şirketlerine ödemekle yükümlü olduğu tutar ve Zer’e aracılık faaliyetleri ile ilgili ödenecek komisyon tutarından oluşmaktadır.
Ram Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş (“Ram Sigorta”) Grup’a sigorta aracılık hizmeti vermektedir. Bilanço tarihi itibariyle ticari borçlar kalemi Grup’un aracılık hizmeti çerçevesinde sigorta şirketlerine ödemekle yükümlü olduğu tutar
ve Ram Sigorta’ya aracılık faaliyetleri ile ilgili ödenecek komisyon tutarından oluşmaktadır.
Not 26’da belirtildiği gibi Entek satış amaçlı elde tutulan varlık ve yükümlülük grubu olarak konsolide bilançoya yansıtılmıştır. Entek’in Grup içine olan ticari borç ve ticari alacak kalemleri ilişkili taraf dipnotlarında gösterilmiştir.

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide bilançoda kısa vadeli yükümlülükler altında diğer borçlar içerisinde 267 bin TL (31 Aralık 2009
– 206 bin TL) ortaklara temettü borcu bulunmaktadır ve çoğunluğu Şirket’in 24 Mayıs 2007 tarihlerinde dağıtmaya başladığı 2006 yılı
kârından dağıtılan nakit temettü borcunu ifade etmektedir.
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

29. İlişkili taraf açıklamaları (devamı)

İlişkili taraflarla olan bakiyeler
Grup şirketleri (*)
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Vehbi Koç Vakfı Koç Üniversitesi
Demir Export A.Ş.
Arçelik A.Ş.
Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş.
Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş.
Arçelik LG Klima San. Ve Tic. A.Ş.
RMK Marine Gemi Yapım San. Ve Deniz Taş. İşl. A.Ş.
Otokoç Otomotiv Tic. Ve San. A.Ş.
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Tic. Ve San. A.Ş.
Opet Petrolcülük A.Ş.
Kanel Kangal Elektrik A.Ş.
Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş.
Altınyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.
Rahmi Koç Vakfı Müzesi
Palmira Turizm Ticaret A.Ş.
Tat Konserve Sanayi A.Ş.
Beldesan Otomotiv Yan Sanayii ve Tic A.Ş.
Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş.
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş.
Ram Dış Ticaret A.Ş.
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. (**)
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizm. A.Ş.
Ram Sigorta Aracılık Hizmetler A.Ş. (***)
Setair Hava Taşımacılığı ve Hizm. A.Ş.
Düzey Tüketim Malları Pazarlama A.Ş
Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
Setur Servis Turistik A.Ş.
Opet-Fuchs Madeni Yağlar
Koçnet Haberleşme Teknoloji ve İletişim Hizm. A.Ş.
Promena Elektronik Ticaret A.Ş.
Yapı Kredi Bankası A.Ş.
Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen
yatırımlar
Zinerji Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Eltek Elektrik İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.
Ortaklar
Koç Holding A.Ş.

(*)
(**)
(***)

Ticari

Alacaklar
Ticari olmayan

Ticari

31 Aralık 2009
Borçlar
Ticari olmayan

14.160
1.105
891
341
339
206
178
152
131
125
124
81
75
64
41
29
20
12
9
5
2
1
-

-

20.300
222
7.477
332
2
10.159
34
117
3
8.175
3.611
1.251
377
273
173
137
121
110
105
19
3
3

-

1.126
13

-

-

-

-

-

440

-

19.230

-

53.444

-

Grup şirketleri Koç Grubu şirketlerini içermektedir.
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. (“Zer”) Grup’a çeşitli kalemlerde (duran varlık, hammadde, çeşitli hizmet alımları) satın alma hizmeti vermektedir. Bilanço tarihi itibariyle ticari borçlar
kalemi Grup’un aracılık hizmeti çerçevesinde tedarikçi şirketlerine ödemekle yükümlü olduğu tutar ve Zer’e aracılık faaliyetleri ile ilgili ödenecek komisyon tutarından oluşmaktadır.
Ram Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş (“Ram Sigorta”) Grup’a sigorta aracılık hizmeti vermektedir. Bilanço tarihi itibariyle ticari borçlar kalemi Grup’un aracılık hizmeti çerçevesinde sigorta
şirketlerine ödemekle yükümlü olduğu tutar ve Ram Sigorta’ya aracılık faaliyetleri ile ilgili ödenecek komisyon tutarından oluşmaktadır.
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

29. İlişkili taraf açıklamaları (devamı)
1 Ocak - 31 Aralık 2010
İlişkili taraflarla olan işlemler
Grup şirketleri (*)
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
Opet Petrolcülük A.Ş.(**)
Arçelik A.Ş.
Ram Dış Ticaret A.Ş.
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.
Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş.
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
Ark İnşaat A.Ş.
Opet-Fuchs Madeni Yağlar
Arçelik LG Klima San. ve Tic. A.Ş.
Palmira Turizm Ticaret A.Ş.
Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Oriente Klassik Giyim San.ve Tic.A.Ş.
East Marine
Düzey Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.
Beldeyama Motorlu Vasıtalar San. A.Ş.
Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş.
Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Ayvalık Marina ve Yat İşl. San. ve Tic. A.Ş.
Beldesan Otomotiv Yan Sanayii ve Tic. A.Ş.
Demir Export A.Ş.
Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş.
Koçnet Haberleşme Teknoloji ve İlet. Hizm. A.Ş.
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş.
Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş.
RMK Marine Gemi Yapım San. ve Deniz Taş. İşl. A.Ş.
Setur Servis Turistik A.Ş.
Tat Konserve Sanayi A.Ş.
Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Mar. Tur. Tes. A.Ş.
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş.
Vehbi Koç Vakfı
Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi
Vehbi Koç Vakfı Koç Üniversitesi
Yapı Kredi Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.
THY Opet
Altınyunus Çeşme Turistik Tesisler. A.Ş.
VKV Koç Özel İlköğretim Okulu
Promena Elektronik Ticaret A.Ş.
Setair Hava Taşımacılığı ve Hizm. A.Ş.
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Tic.ve San. A.Ş.
Yapı Kredi Sigorta A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İltur Gemicilik
Callus Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
Koç Yönder
Rahmi Koç Müzecilik
Yapı Kredi Spor Klübü Derneği
Ortaklar
Koç Holding A.Ş.

(*)
(**)

Alımlar
(Mal)

Satışlar
(Mal)

Alımlar
(Hizmet)

Satışlar
(Hizmet)

358.501
99.070
62.628
24.883
14.813
1.030
645
642
472
415
133
133
117
48
16
5
3
1
1
1
-

205.477
1.572
10.570
3.562
2.534
2.359
550
463
845
34.624
25
1
2.162
34
18
14.751
3
1
549
2.283
809
234
3.664
304
9.600
4.140
1
1.434
2.548
6.847
91
29
336
44
-

1.242
2.062
91
248
26.734
44
2.935
3.232
883
1
8
1.707
639
4
1.291
4
163
275
3.040
34
120
6
17
114
128
4
135
3.218
7
3
18
7
722
2
1
29

409
12
-

-

-

4.018

-

563.557

312.464

53.186

421

Grup şirketleri Koç Grubu şirketlerini içermektedir.
Opet istasyonlarında satılan gaza ilişkin Opet’e ödenen komisyon giderleri 31 Aralık 2010 tarihi itibari ile 82.201 bin TL’dir (31 Aralık 2009: 73.429 bin TL). Söz konusu komisyon giderleri
satışların bir parçası olarak değerlendirilerek, gelir tablosu içerisinde satış indirimleri olarak gösterilmiştir.
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

29. İlişkili taraf açıklamaları (devamı)

İlişkili taraflarla olan işlemler

Alımlar
(Mal)

Satışlar
(Mal)

Alımlar
(Hizmet)

1 Ocak - 31 Aralık 2009
Satışlar
(Hizmet)

Grup şirketleri (*)
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
Opet Petrolcülük A.Ş.
Arçelik A.Ş.
Ram Dış Ticaret A.Ş.
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.
TBS Denizcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. (**)
Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş:
Arçelik LG Klima San. Ve Tic. A.Ş.
Otokoç Otomotiv Tic. San. A.Ş..
Beldeyama Motorlu Vasıtalar San. A.Ş.
Opet-Fuchs Madeni Yağlar
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş:
Koçnet Haberleşme teknoloji ve İlet. Hizm. A.Ş.
Setur Servis Turistik A.Ş:
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.
Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
Düzey Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.
Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi
Oriente Klassik Giyim San. ve Tic. A.Ş.
Demir Export A.Ş.
Ford Otomotiv San. A.Ş.
Otokar Otobüs Karoseri San. A.Ş.
Vehbi Koç Vakfı
Grundig Elektronik A.Ş. (***)
Palmira Turizm Ticaret A.Ş.
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Tic. Ve San. A.Ş.
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş.
Rahmi Koç Vakfı Müzesi
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Vehbi Koç Vakfı Koç Üniversitesi
Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş.
Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş.
RMK Marine Gemi Yapım San ve Deniz Taş. İşl. A.Ş.
Altınyunus Çeşme Turistik Tesisleri A.Ş.
Tat Konserve Sanayi A.Ş.
Yapı Kredi Bankası A.Ş.
Beldesan Otomotiv Yan Sanayi ve Tic. A.Ş.
Zinerji Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.
Setair Hava Taşımacılığı ve Hizm. A.Ş.
Promena Elektronik Tic. A.Ş.
Koç Yönder
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Sigorta A.Ş.
Deniz İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş.
Eltek Elektrik İthalat İhracat ve Toptan Tic. A.Ş.

318.264
58.593
56.790
13.202
8.004
4.105
1.116
802
596
466
344
301
217
67
49
36
18
17
10
9
8
8
8
4
3
2
-

190.007
1.406
6.401
39
3.475
326
362
2.211
2
11
14
22
16
2
8.178
6.583
1.207
46
20
78
223
15.463
2.759
1.901
746
736
346
83
67
18
3
-

1.298
2.490
49
30
24.963
36
3.173
3.438
1.197
1.414
1.488
668
3
157
42
4
13
304
124
9
22
2.414
149
42
24
2
-

648
22
7
4
1
1
352
9
11

256

-

1.592

-

463.295

242.751

45.145

1.055

Ortaklar
Koç Holding A.Ş.

(*)
Grup şirketleri Koç Grubu şirketlerini içermektedir.
(**) 22 Nisan 2009 tarihinde Grup dışına satılmıştır.
(***) Haziran 2009 sonu itibariyle Arçelik A.Ş. ile birleşmiştir.
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

29. İlişkili taraf açıklamaları (devamı)

İlişkili taraflarla olan kira ve maddi duran varlık
işlemleri
Grup şirketleri (*)
Opet Petrolcülük A.Ş.
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Yapı Kredi Bankası A.Ş.
Arçelik A.Ş.
Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
Koçnet Haberleşme Teknoloji ve İlet. Hizm. A.Ş.
Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş.
Tat Konserve Sanayi A.Ş.
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.
THY Opet
Ortaklar
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.
Koç Ailesi üyeleri

İlişkili taraflarla olan kira ve maddi duran varlık
işlemleri
Grup şirketleri (*)
Opet Petrolcülük A.Ş.
Zinerji Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Küsel Petrolcülük A.Ş.
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Yapı Kredi Bankası A.Ş.
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
Koçnet Haberleşme Teknoloji ve İlet. Hizm. A.Ş
Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş.
Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Ortaklar
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.
Koç Ailesi üyeleri

1 Ocak - 31 Aralık 2010
Maddi ve maddi
olmayan duran
Maddi duran
varlık alımı
varlık satışı

Kira geliri

Kira gideri

400
-

15
88
82
-

173
28
6
6.081
91
79
5
45
43
-

12
1.798
161

400

52
65
302

6.551

1.971

Kira geliri

1 Ocak - 31 Aralık 2009
Maddi duran varlık
Maddi duran
Kira gideri
alımı
varlık satışı

375
2
2
-

16
83
146
-

79
1.340
250
16
3
268

-

379

49
132
426

1.956

-

(*) Grup şirketleri Koç Grubu şirketlerini içermektedir.
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

29. İlişkili taraf açıklamaları (devamı)

İlişkili taraflarla olan finansal ve diğer işlemler

1 Ocak - 31 Aralık 2010
Diğer gelir
Diğer gider

Finansal gelir

Finansal gider

10.569
560
14
13
5
2
1
1
-

324
-

300

-

-

547

-

-

11.165

871

300

-

Finansal gelir

Finansal gider

11.805
144
13
2
1
1
-

302
154
7.547
-

85
-

3.416
3.075
1
50

Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen
yatırımlar
Zinerji Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2

-

-

-

Ortaklar
Koç Holding A.Ş.
Koç Ailesi üyeleri

-

32.461
-

39.872

-

11.968

40.464

39.957

6.542

Grup şirketleri (*)
Yapı Kredi Bankası A.Ş.
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
Koçnet Haberleşme Teknoloji ve İlet. Hizm. A.Ş.
Arçelik A.Ş.
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
R.M.K ve Mahdumları Mad. İnş.Tur.Yat. ve Tic. A.Ş.
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş.
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
Opet Petrolcülük A.Ş.
Ortaklar
Koç Holding A.Ş.

İlişkili taraflarla olan finansal ve diğer işlemler
Grup şirketleri (*)
Yapı Kredi Bankası A.Ş.
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş)
Koçnet Haberleşme Teknolojileri ve İlet. Hizm. A.Ş.
Arçelik A.Ş.
RMK Marine Gemi Yapım San. ve Deniz Taş. İşl. A.Ş.
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Opet Petrolcülük A.Ş.
Vehbi Koç Vakfı
Vehbi Koç Vakfı Koç Üniversitesi
Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı

(*)

Grup şirketleri Koç Grubu şirketlerini içermektedir.
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1 Ocak - 31 Aralık 2009
Diğer gelir
Diğer gider

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

29. İlişkili taraf açıklamaları (devamı)
Bankadaki mevduatlar

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

262.013

332.819

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

5.333

3.732

Grup şirketleri (*)
Yapı Kredi Bankası A.Ş.
Kredi kartı alacakları
Grup şirketleri (*)
Yapı Kredi Bankası A.Ş.

31 Aralık 2010
İlişkili taraflardan kullanılan
krediler

Orijinal
para birimi

Vade

-

-

Faiz oranı %

Kısa vadeli
borçlar

Uzun vadeli
borçlar

-

-

-

Grup şirketleri (*)
Yapı Kredi Bankası

31 Aralık 2009
İlişkili taraflardan kullanılan
krediler

Orijinal
para birimi

Vade

TL

Spot

Faiz oranı %

Kısa vadeli
borçlar

Uzun vadeli
borçlar

-

4.055

-

4.055

-

Grup şirketleri (*)
Yapı Kredi Bankası

(*) Grup şirketleri Koç Grubu şirketlerini içermektedir.
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:
Grup, üst düzey yönetim kadrosunu yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak belirlemiştir.
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar tutarı, maaş, primler, SGK işveren primi, işsizlik işveren primi ile yönetim kurulu üyelerine
ödenen huzur haklarını içermektedir.
Grup’un 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle üst düzey yöneticilerine sağladığı faydalar toplamı 19.104 bin TL’dir (31 Aralık 2009: 14.399
bin TL).
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi
a) Sermaye riski yönetimi
Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Grup’un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir.
Sektördeki diğer şirketlere paralel olarak Grup sermayeyi net finansa borç/özkaynak oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun
toplam özkaynağa bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam finansal borç tutarından düşülmesiyle
hesaplanır.
Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda merkezi bir hazine bölümü tarafından yürütülmektedir.
Risk politikalarına ilişkin olarak ise Grup’un hazine bölümü tarafından finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Grup’un operasyon
üniteleri ile birlikte çalışmak suretiyle riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır. Yönetim Kurulu tarafından risk yönetimine ilişkin
olarak gerek yazılı genel bir mevzuat gerekse de döviz kuru riski, faiz riski, kredi riski, türev ürünlerinin ve diğer türevsel olmayan
finansal araçların kullanımı ve likidite fazlalığının nasıl değerlendirileceği gibi çeşitli risk türlerini kapsayan yazılı prosedürler oluşturulur.

Toplam finansal borçlar
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri
Net borç
Toplam özkaynaklar
Finansal borç özkaynak oranı

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

111.207

435.453

(262.429)

(407.893)

-

27.560

2.013.908

1.757.287

-

%2

b) Finansal risk faktörleri
Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi
riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grubun risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal
performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Grup, çeşitli finansal risklerden
korunmak amacı ile türev ürünleri kullanmaktadır.
b.1) Kredi riski yönetimi
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Grup’a finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup, işlemlerini yalnızca kredi güvenirliliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu
durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Grup’un maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin
kredi durumları devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve risk yönetimi kurulu tarafından her yıl incelenen
ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir.
Ticari alacaklar, çeşitli sektör ve coğrafi alanlara dağılmış, çok sayıdaki bayi ve müşteriyi kapsamaktadır ve Grup yönetimi tarafından
sürekli kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri
Alacaklar

31 Aralık 2010
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (*)
- Azami riskin teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal

Ticari alacaklar

Diğer alacaklar

İlişkili

Diğer

İlişkili

Diğer

Bankalardaki

Kredi kartı

taraf

taraf

taraf

taraf

mevduat

alacakları

16.051

250.074

-

2.142

256.061

6.218

-

167.720

-

-

-

-

16.051

232.830

-

2.142

256.061

6.218

-

-

-

-

-

-

-

17.244

-

-

-

-

varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların
net defter değeri
- teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı

-

1.525

-

-

-

-

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri

-

-

-

-

-

-

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)

-

13.957

-

-

-

-

- Değer düşüklüğü (-)

-

(13.957)

-

-

-

-

- Net değerin teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı

-

-

-

-

-

-

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

-

-

-

-

-

-

(*) Elde bulundurulan teminatlar ve kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer unsurlar dikkate alınmaksızın, bilanço tarihi itibariyle maruz kalınan 		
azami kredi riskini gösteren tutarlardır.
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri
Alacaklar

31 Aralık 2009
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (*)
- Azami riskin teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal

Ticari alacaklar

Diğer alacaklar

İlişkili

Diğer

İlişkili

Diğer

Bankalardaki

Kredi kartı

taraf

taraf

taraf

taraf

mevduat

alacakları

19.230

318.110

-

6.356

403.135

4.591

-

109.540

-

-

-

-

19.230

218.763

-

6.356

403.135

4.591

-

-

-

-

-

-

-

99.347

-

-

-

-

varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların
defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların
net defter değeri
- teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı

-

3.263

-

-

-

-

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri

-

-

-

-

-

-

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)

-

14.493

-

-

-

-

- Değer düşüklüğü (-)

-

(14.493)

-

-

-

-

- Net değerin teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı

-

-

-

-

-

-

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

-

-

-

-

-

-

(*)

Elde bulundurulan teminatlar ve kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer unsurlar dikkate alınmaksızın, bilanço tarihi itibariyle maruz kalınan azami
kredi riskini gösteren tutarlardır.
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Ticari
alacaklar

Diğer
alacaklar

Bankalardaki
mevduat

Türev araçlar

Diğer

Toplam

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş

13.982
3.262
-

-

-

-

-

13.982
3.262
-

Toplam vadesi geçen alacaklar

17.244

-

-

-

-

17.244

1.525

-

-

-

-

1.525

Ticari
alacaklar

Diğer
alacaklar

Bankalardaki
mevduat

Türev araçlar

Diğer

Toplam

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş

50.508
45.654
3.087
98
-

-

-

-

-

50.508
45.654
3.087
98
-

Toplam vadesi geçen alacaklar

99.347

-

-

-

-

99.347

3.263

-

-

-

-

3.263

31 Aralık 2010

Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısım

31 Aralık 2009

Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısım
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
b.2) Likidite risk yönetimi
Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Grup Yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli
fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Grup, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını
düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle, yönetir.
Aşağıdaki tablo, Grup’un finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto
edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler
aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. Türev finansal yükümlülükler ise iskonto edilmemiş net nakit giriş ve çıkışlarına göre düzenlenmiştir.
Vadeli işlem araçları brüt ödenmesi gereken vadeli işlemler için net olarak ödenir ve iskonto edilmemiş, brüt nakit giriş ve çıkışları
üzerinden realize edilir. Alacaklar veya borçlar sabit olmadığı zaman açıklanan tutar, rapor tarihindeki getiri eğrilerinden elde edilen
faiz oranı kullanılarak belirlenir.
31 Aralık 2010

Sözleşme uyarınca vadeler

Sözleşme uyarınca nakit
Defter değeri çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)

3 aydan
kısa (I)

3-12 ay
arası (II)

1-5 yıl
arası (III)

5 yıldan
uzun (IV)

Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Banka kredileri
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar

111.207
189.820
110.458

110.402
189.820
110.458

1.800
189.820
110.458

-

108.602
-

-

Toplam yükümlülük

411.485

410.680

302.078

-

108.602

-

Kayıtlı

Sözleşme uyarınca

3 aydan

3-12 ay

1 yıl -

5 yıl

değeri

nakit akışı

kısa

arası

5 yıl arası

ve üzeri

-

28.502
(28.341)

17.200
(17.132)

11.302
(11.209)

-

-

(444)

161

68

93

-

-

Sözleşme uyarınca nakit

3 aydan

3-12 ay

1-5 yıl

5 yıldan

Defter değeri çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)

kısa (I)

arası (II)

arası (III)

uzun (IV)

Türev finansal araçlar (*)
Türev nakit girişleri
Türev nakit çıkışları
Türev finansal araçlar, net

(*) Belirtilen tutarlar kontrata bağlı iskonto edilmemiş nakit akışlarıdır.
31 Aralık 2009
Sözleşme uyarınca vadeler
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Banka kredileri
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar

435.453
114.168
53.444

450.418
114.168
53.444

246.103
114.168
53.444

17.182
-

187.133
-

-

Toplam yükümlülük

603.065

618.030

413.715

17.182

187.133

-

1 4 0

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
b.3) Piyasa riski yönetimi
Grup’un faaliyetleri öncelikle, aşağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal
risklere maruz kalmaktadır. Döviz kuru ve faiz oranıyla ilişkilendirilen riskleri kontrol altında tutabilmek için Grup, aşağıdakilerin de
dahil olduğu türev niteliğinde olan çeşitli finansal araçlar kullanmaktadır:
1. Yabancı para cinsinden olan borçlardan doğan döviz kuru riskini kontrol altında tutabilmek için yapılan vadeli döviz alım 		
sözleşmeleri
2. Yabancı para cinsinden olan borçlardan doğan döviz kuru riskini kontrol altında tutabilmek için yapılan döviz opsiyon anlaşmaları
3. Yabancı para cinsinden borçlardan doğan döviz ve faiz riskini kontrol altında tutabilmek için yapılan anapara ve faiz takas 		
anlaşmaları
Piyasa riskleri ayrıca, duyarlılık analizleri ve stres senaryoları ile de değerlendirilmektedir.
Cari yılda Grup’un maruz kaldığı piyasa riskinde veya maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm yöntemlerinde, önceki yıla göre bir
değişiklik olmamıştır.
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Kur riski, onaylanmış politikalara dayalı olarak yapılan
vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri ile yönetilmektedir.
Grup’un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan yükümlülüklerinin bilanço
tarihi itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2010
1.
Ticari alacaklar
2.a
Parasal finansal varlıklar
2.b
Parasal olmayan finansal varlıklar
3.
Diğer
4.
Dönen varlıklar
5.
Ticari alacaklar
6.a
Parasal finansal varlıklar
6.b
Parasal olmayan finansal varlıklar
7.
Diğer
8.
Duran varlıklar
9.
Toplam varlıklar
10.
Ticari borçlar
11.
Finansal yükümlülükler
12.a Parasal olan diğer yükümlülükler
12.b Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13.
Kısa vadeli yükümlülükler
14.
Ticari borçlar
15.
Finansal yükümlülükler
16.a Parasal olan diğer yükümlülükler
16.b Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17.
Uzun vadeli yükümlülükler
18.
Toplam yükümlülükler
19.
Bilanço dışı türev araçların net varlık / yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
19.a Hedge edilen toplam varlık tutarı
19.b Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20.
Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu
21.
Parasal kalemlerin net yabancı para varlık / yükümlülük pozisyon
22.
23.
24.

(1+2a+6a+10+11+12a+14+15+16a)
Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri
İhracat
İthalat

Toplam
TL karşılığı
44.813
114.123
158.936
158.936
(147.191)
(109.407)
(256.598)
(256.598)
(97.662)

ABD Doları
TL karşılığı
18.128
58.135
76.263
76.263
(147.051)
(147.051)
(147.051)
(70.788)

Euro
TL karşılığı
26.685
55.852
82.537
82.537
(140)
(109.407)
(109.547)
(109.547)
(27.010)

GBP
TL karşılığı
130
130
130
130

Diğer
6
6
6
6

(97.662)
357.806
1.230.276

(70.788)
348.548
1.225.536

(27.010)
9.255
3.829

130
-

6
3
911

Grup, net yabancı para finansal yükümlülüklerden ötürü ortaya çıkan kur riskini, ürün satış fiyatlarına döviz kuru değişimlerini yansıtmak suretiyle sınırlandırmaktadır. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Grup’un sahip olduğu toplam LPG stokları tutarı 77.060 bin TL (31
Aralık 2009 - 26.741 bin TL)’dir.
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

31 Aralık 2009
1.
Ticari alacaklar
2.a
Parasal finansal varlıklar
2.b
Parasal olmayan finansal varlıklar
3.
Diğer
4.
Dönen varlıklar
5.
Ticari alacaklar
6.a
Parasal finansal varlıklar
6.b
Parasal olmayan finansal varlıklar
7.
Diğer
8.
Duran varlıklar
9.
Toplam varlıklar
10.
Ticari borçlar
11.
Finansal yükümlülükler
12.a Parasal olan diğer yükümlülükler
12.b Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13.
Kısa vadeli yükümlülükler
14.
Ticari borçlar
15.
Finansal yükümlülükler
16.a Parasal olan diğer yükümlülükler
16.b Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17.
Uzun vadeli yükümlülükler
18.
Toplam yükümlülükler
19.
Bilanço dışı türev araçların net varlık / yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
19.a Hedge edilen toplam varlık tutarı
19.b Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20.
Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu
21.
Parasal kalemlerin net yabancı para varlık / yükümlülük pozisyon
(1+2a+6a+10+11+12a+14+15+16a)
22.
Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri
23.
İhracat
24.
İthalat

Toplam
TL karşılığı
27.723
192.140
104
219.967
219.967
(83.708)
(136.217)
(219.925)
(176.230)
(176.230)
(396.155)
(176.188)

ABD Doları
TL karşılığı
24.422
186.209
51
210.682
210.682
(82.743)
(134.950)
(217.693)
(61.734)
(61.734)
(279.427)
(68.745)

Euro
TL karşılığı
3.301
5.886
53
9.240
9.240
(965)
(1.267)
(2.232)
(114.496)
(114.496)
(116.728)
(107.488)

GBP
TL karşılığı
45
45
45
45

Diğer
-

(176.292)
210.235
983.006

(68.796)
198.723
968.006

(107.541)
11.512
14.716

45
101

183

Vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle vadeli alım/satım sözleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (31 Aralık 2009: Yoktur).
Vade aralığı
1 ile 3 ay
1 ile 3 ay
3 ile 6 ay
6 ile 9 ay

Parite aralığı

Kontrat tipi

İşlemler

Toplam tutar

2010
Para birimi

1,3235
2,0581
2,0581
2,0581

Forward
Forward
Forward
Forward

EUR Satar USD Alır
EUR Satar TL Alır
EUR Satar TL Alır
EUR Satar TL Alır

8.350
4.291
8.814
2.488

USD
TL
TL
TL
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
Kur riskine duyarlılık:
Grup, başlıca ABD Doları ve EURO cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo Grup’un ABD Doları ve EURO kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını göstermektedir. %10’luk oran,
üst düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece yıl sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri
kapsar ve söz konusu kalemlerin yıl sonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Bu analiz, dış kaynaklı krediler ile birlikte
Grup içindeki yurt dışı faaliyetler için kullanılan, krediyi alan ve de kullanan tarafların fonksiyonel para birimi dışındaki kredilerini kapsamaktadır.
Pozitif değer, kâr/zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki artışı ifade eder.
31 Aralık 2010
Kâr/Zarar
Özkaynaklar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi
ABD Doları kurunun %10 değişmesi halinde
ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
ABD Doları riskinden korunan kısım

(7.079)
-

7.079
-

(7.079)
-

7.079
-

ABD Doları net etki

(7.079)

7.079

(7.079)

7.079

Euro kurunun %10 değişmesi halinde
Euro net varlık/yükümlülüğü
Euro riskinden korunan kısım

(2.701)
-

2.701
-

(2.701)
-

2.701
-

Euro net etki

(2.701)

2.701

(2.701)

2.701

Toplam

(9.780)

9.780

(9.780)

9.780

31 Aralık 2009
Kâr/Zarar
Özkaynaklar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi
ABD Doları kurunun %10 değişmesi halinde
ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
ABD Doları riskinden korunan kısım

(6.875)
-

6.875
-

(6.875)
-

6.875
-

ABD Doları net etki

(6.875)

6.875

(6.875)

6.875

Euro kurunun %10 değişmesi halinde
Euro net varlık/yükümlülüğü
Euro riskinden korunan kısım

(10.749)
-

10.749
-

(10.749)
-

10.749
-

Euro net etki

(10.749)

10.749

(10.749)

10.749

Toplam

(17.624)

17.624

(17.624)

17.624
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(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

30. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi
Faiz oranlarındaki değişmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisi, Grup’u faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır.
Söz konusu risk, Grup tarafından, faiz oranı takas sözleşmeleri ve vadeli faiz oranı sözleşmeleri yoluyla sabit ve değişken oranlı borçlar arasında uygun bir dağılım yapılmak suretiyle, yönetilmektedir. Riskten korunma stratejileri, faiz oranı beklentisi ve tanımlı olan risk
ile uyumlu olması için düzenli olarak değerlendirilmektedir. Böylece optimal riskten korunma stratejisinin oluşturulması, gerek bilanço
pozisyonunun gözden geçirilmesi gerekse faiz harcamalarının farklı faiz oranlarında kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır.
Grup’un faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aşağıdaki gibidir:

Faiz pozisyonu tablosu
31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

-

198.526

198.943

383.217

108.602

236.927

Sabit faizli araçlar
Finansal yükümlülükler
Vadeli mevduatlar
Değişken faizli finansal araçlar
Finansal yükümlülükler

Grup’un kullandığı Euro cinsinden kredileri Euribor’a, Amerikan Doları cinsinden kredileri Libor’a endekslidir ve Euribor oranındaki
değişim kadar ihracat kredilerinin faiz oranlarında düşüş/yükseliş olabilir. Not 7’de belirtildiği üzere Grup değişken faizli finansal yükümlülüklerini 28 Ocak 2011 tarihinde ödediği için raporlama tarihinde herhangi bir faiz riski öngörmemiştir (31 Aralık 2009: 1.185
bin TL).
Özkaynak fiyat duyarlılığı
Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde maruz kalınan hisse senedi fiyat risklerine göre belirlenmiştir.
Raporlama tarihinde, diğer tüm değişkenlerin sabit ve değerleme yöntemindeki verilerin %10 oranında fazla/az olması durumunda:
Özkaynaktaki finansal varlıklar değer artışı fonunda ertelenmiş vergi etkisi öncesi 32.505 bin TL tutarında artış/azalış (2009 yılında
19.507 bin TL tutarında artış/azalış) olacaktır. Bu durum esasen, satılmaya hazır hisselerin makul değerindeki değişikliklerden kaynaklanmaktadır.
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AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

30. Finansal araçlar (makul değer açıklamaları ve finansal riskten korunma muhasebesi 
çerçevesindeki açıklamalar)
Finansal araçların kategorileri ve makul değerleri

31 Aralık 2010
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer finansal yükümlülükler

31 Aralık 2009
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar

(*)

Krediler ve
alacaklar

Satılmaya
hazır
finansal
varlıklar

Alım satım
amaçlı
finansal
yatırımlar

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
finansal
yükümlülükler

Defter
değeri

Not

262.429
-

250.074
16.051
-

326.448

-

-

262.429
250.074
16.051
326.448

5
9
29
6

-

-

-

444

111.207
189.820
110.458
-

111.207
189.820
110.458
444

7
9
29
8

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
finansal varlıklar

Krediler ve
alacaklar

Satılmaya
hazır
finansal
varlıklar

Alım satım
amaçlı
finansal
yatırımlar

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
finansal
yükümlülükler

Defter
değeri

Not

407.893
-

318.110
19.230
-

196.924

-

-

407.893
318.110
19.230
196.924

5
9
29
6

-

-

-

-

435.453
114.168
53.444

435.453
114.168
53.444

7
9
29

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
finansal varlıklar

Grup, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir.
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31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide
finansal tablolara ilişkin dipnotlar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL),
diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik değerlerden belirtilmiştir)

30. Finansal araçlar (makul değer açıklamaları ve finansal riskten korunma muhasebesi 
çerçevesindeki açıklamalar) (devamı)
Rayiç değer ölçümleri hiyerarşi tablosu
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:
•
•
•

Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada işlem gören borsa
fiyatlarından değerlenmiştir.
İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından
başka direkt ya da indirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir.
Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında 		
kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiştir.

Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları aşağıdaki gibidir:

Finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar (*)
Forward işlemleri

Raporlama tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer seviyesi
31 Aralık 2010

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

325.884

59

325.825

-

444

-

444

-

Finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar (*)
(*)

Raporlama tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer seviyesi
31 Aralık 2009

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

195.580

42

195.538

-

Grup’un 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 564 bin TL (31 Aralık 2009: 1.344 bin TL) tutarında aktif bir piyasada işlem görmeyen
ve borsaya kote olmayan fakat satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanan özkaynak araçları bulunmakta ve gerçeğe 		
uygun değerleri güvenilir olarak ölçülemediği için finansal tablolarda maliyet değerleriyle gösterilmektedir.
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31. Bilanço tarihinden sonraki olaylar
a)

Şirket mevcut finansal durumunu, ileriye dönük planlarını ve piyasa koşullarını göz önüne alarak; 14 Ocak 2010 tarihli özel durum
açıklamasında belirttiği, Koç Holding A.Ş.’nin çeşitli finans kuruluşlarını kapsayan konsorsiyum ile imzaladığı kredi sözleşmesi
tahtında temin edilen kredinin, Şirket tarafından kullanılan 27 ay vadeli Euribor + %2,75 yıllık faiz oranlı 53 Milyon Euro tutarındaki
kısmının tamamını birikmiş faizi ile birlikte vadesinden önce 28 Ocak 2011 tarihinde ödeyerek kapatmıştır.

b)

28 Şubat 2011 tarihinde Grup EPDK ve Rekabet Kurumu izinlerinin tamamlanmasını takiben, bağlı ortaklıklarından Entek
hisselerinin devrini (Not 26) tamamlamıştır. Hisse devir bedeli olarak 136.455 bin ABD doları Şirket’e peşin olarak ödenmiş olup,
bu tutar 1 Aralık 2010 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen şekilde, kapanış tarihi esas alınarak düzenlenecek finansal
tablolardaki net finansal borç tutarı üzerinden ayarlamaya tabi tutulacaktır. Söz konusu hisselerin satışı sonrasında Entek
sermayesinde Şirket’in payı %36,47 olup, ayarlama işlemi sonrasında hesaplanacak satış kârının kullanımı için alınmış bir karar
bulunmamaktadır.

32. Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir
ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar
Yoktur.
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